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Kinderen baas in de vernieuwde speeltuin Schijnparklaan
Ravotten, klimmen, glijden en alles daartussenin: de kinderen
uit de buurt van de Schijnparklaan werden verwend met een
gloednieuwe speeltuin. Een cadeautje van 25.000 euro voor
de Schotense jeugd!
Zo goed als alle speeltoestellen zijn vernieuwd.
Enkel de glijbaan en de veerelementen gaan
de kinderen nog herkennen. Splinternieuw zijn
dan weer de schommels, vogelnestschommel,
zandbak met toestel en het touwenparcours.
Er staat nu ook een nieuw inclusief speeltoestel te blinken dat zowel voor de allerkleinsten
als rolstoelgebruikers toegankelijk is.

Zichtbaarheid
De gemeentelijke groendienst zorgde voor een
grondige snoeibeurt en kortte de haag aan de
Schijnparklaan serieus in. Zo is de speeltuin
veel zichtbaarder. Een groot deel van de klimop
werd ook verwijderd.

Onderhoud en vernieuwing
Jaarlijks voorziet het bestuur een investering
van 40.000 euro voor het onderhouden van de
18 speeltuinen in onze gemeente. Met dat geld
komen dit jaar nog twee andere speeltuinen
in aanmerking voor vernieuwing. Er wordt
gekozen voor twee speeltuinen in andere
wijken, zodat het budget eerlijk verdeeld wordt.
Een overzicht van alle speeltuinen vind je op
www.schoten.be/speeltuinen.

Scheldeprijs: houd rekening met verkeershinder
Woensdag 7 april 2021 wordt onder voorbehoud de wielerklassieker Scheldeprijs gereden,
weliswaar rekening houdend met de op dat moment geldende coronamaatregelen. Houd rekening
met verkeershinder in het centrum in de dagen voor en na de wedstrijd en met verkeershinder
langsheen het volledige parcours op de dag zelf. Een overzicht van de omleiding en alle
coronamaatregelen vind je binnenkort op www.schoten.be/scheldeprijs. Meer informatie over
de koers zelf lees je op www.scheldeprijs.be.

Tv af, computer aan de kant... het is weer

Buitenspeeldag!
Blaas het stof van je voetbal en haal de knopen uit je
springtouw: op woensdag 21 april 2021 spelen we massaal
buiten want dan is het Buitenspeeldag!
Samenkomen in een grote groep zal waarschijnlijk nog niet aan de orde zijn. Toch heeft
de jeugddienst ervoor gezorgd dat je er met
je vriendenbubbel een toffe Buitenspeeldag
kan van maken. Er zijn namelijk super-megacoole buitenspeelpakketten te winnen! En
als de situatie rond het coronavirus het
toelaat, organiseren we natuurlijk ook nog
een keileuke activiteit.
Alle informatie vind je vanaf maandag 22
maart 2021 op de sociale media van de
jeugddienst.
Jeugddienst
www.facebook.com/jeugddienst.schoten
www.instagram.com/jeugddienstschoten
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Voortaan mogen alle plastic
verpakkingen bij het pmd

Sluitingsdagen
gemeentelijke
diensten

Deze maand is het zover: IGEAN introduceert de langverwachte ‘nieuwe blauwe zak’ in onze gemeente. Dat is
goed nieuws, want vanaf nu mogen alle plastic verpakkingen bij het pmd. Dat betekent niet alleen een pak
minder restafval, maar ook veel meer recyclage. Win-win!

Het gigantisch aanbod chocolade eieren
in de winkels doet het vermoeden: Pasen
komt eraan! Dat wil ook zeggen dat onze
dienstverlening wordt aangepast.

Voordien mochten enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
in de pmd-zak. In de nieuwe blauwe zak komen
daar ook alle andere huishoudelijke plastic
verpakkingen bij. Denk dan aan yoghurtpotjes
of botervlootjes, maar ook plastic zakken en
folies. Deze wijziging is goed voor ongeveer 8
kilogram minder restafval per inwoner per jaar.
Een goede zaak voor het milieu en natuurlijk
ook voor jouw portemonnee.

Wat mag er extra in?
Is het een verpakking? Is het voor huishoudelijk gebruik? Is het gemaakt van plastic?
Drie keer ja geantwoord? Dan mag je het in
de nieuwe blauwe zak weggooien.
Een kort overzicht van wat mag: plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen,
kroonkurken, metalen deksels en doppen,
aluminiumschaaltjes en –bekers, spuitbussen
van voedingswaren en cosmetica, drankkartons, (schuim)schaaltjes, vlootjes en bakjes,
potjes en tubes van bijvoorbeeld tandpasta en
yoghurt, folies, zakjes, chipszakken, wikkels
van snoep en andere voeding, groente- en
fruitnetjes, bloempotjes, plantentrays en
plastic zakken van droge (dieren)voeding.
TIP: plak dit overzicht over de oude pmdsorteerregels op jouw ophaalkalender.

Het gemeentehuis en het administratief
centrum van het OCMW zijn gesloten op:
• maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)

Wat mag er nog steeds
niet in?
Opgelet, er zijn nog altijd zaken die niet in de
nieuwe blauwe zak mogen, omdat ze gevaarlijk
zijn voor de verwerkers of omdat ze een ander
recyclageproces volgen. Volgende plastic
verpakkingen mogen daarom niet:
• verpakkingen met kindvriendelijke sluiting,
met een gevarenteken (giftig, corrosief of
langetermijn gezondheidsgevaarlijk), van
motorolie, pesticiden en siliconenkits en
verpakkingen van meer dan 8 liter
• piepschuim of isomo
• plastic verpakkingen die niet voor huishoudelijk gebruik dienen
• plastic, maar geen verpakking, denk bijvoorbeeld aan een emmer, speelgoed of
regenhoes
• alle andere materialen die via andere
inzamelmethoden ingezameld worden
(restafval en gft)

Oude pmd-zakken
Wie net nog een rol pmd-zakken heeft gekocht,
hoeft zich geen zorgen te maken. De oude
zakken blijven onbeperkt geldig. Je mag ze
voor ophaling aanbieden mét de extra plastic
verpakkingen.
De nieuwe blauwe zakken zullen verkocht
worden in dezelfde verkooppunten en ook aan
de ophaling verandert niets. De prijs voor een
rol met 20 pmd-zakken (60 liter) blijft 2,5 euro.

www.igean.be
Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be.

Maak het recyclageproces
mee mogelijk!
•
•
•
•

Steek verpakkingen niet in elkaar
Haal folie van schaaltjes
Maak de verpakking altijd volledig leeg
Duw plastic flessen plat langs de zijkant
(en niet langs boven)
• Hang geen verpakkingen aan de buitenkant van de pmd-zak
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Het recyclagepark is gesloten op:
• maandag 5 april 2021
• woensdag 7 april 2021 (Scheldeprijs)
• zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid)
De Groene Lijn (0800 94 039 voor alle
afvalvragen) kan je niet bereiken op:
• maandag 5 april 2021
De administratieve diensten van Lokaal
Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal Dienstencentrum Cogelshof zijn gesloten op:
• maandag 5 april 2021
De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof
blijven op feestdagen geopend. Omwille van
het coronavirus werken de buurtrestaurants
volgens een aangepaste dienstverlening.
Voor de meest recente informatie over de
openingsuren en geldende veiligheidsmaatregelen kijk je op www.metsense.be.
De Braembibliotheek en het bibfiliaal
Deuzeldlaan zijn gesloten op:
• maandag 5 april 2021
• zaterdag 1 mei 2021

Laatste kans
voor je Schoten
Schenkt-bon
Vorig jaar in juni kreeg iedere Schotenaar
een waardebon van 10 euro om te spenderen
bij onze lokale middenstand. Op die manier
kregen zowel de inwoners als de ondernemers
een duwtje in de rug tijdens deze moeilijke
periode. De geldigheid van de niet-gebruikte
bonnen loopt nu bijna ten einde.
De geldigheid van de Schoten Schenkt-bon
werd enkele keren verlengd zodat iedereen
er gebruik van kon maken. In december werd
de geldigheid een laatste keer verlengd naar
31 maart 2021. Je kan je bon dus nog tot
het einde van deze maand spenderen bij
je favoriete Schotense ondernemer. Daarna
worden de niet-gebruikte bonnen ongeldig.
Een overzicht van alle zaken die de
Schoten Schenkt-bon aanvaarden, vind je op
www.schoten.be/schotenschenkt.
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[ senioren ]

Fysiek vanop afstand,
maar toch dichterbij dan ooit
Het afgelopen coronajaar zag je talloze ‘zorg voor je buren’-acties ontstaan.
Maar wist je dat het gemeentebestuur ‘buurtgerichte zorg’ al langer in haar
beleid had geschreven? De gelijknamige dienst heeft het afgelopen jaar een
stevige vuurdoop achter de rug.
Buurtgerichte Zorg is een (nieuwe) dienst
binnen onze gemeente die buren aanmoedigt
om voor elkaar te zorgen. Het doel van deze
dienst is de zorg ‘vermaatschappelijken’,
en met andere woorden de zorg zo veel
mogelijk geïntegreerd in de samenleving te
laten verlopen. Hoe meer je voor elkaar zorgt,
hoe langer mensen zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen. Zo verhoogt de levenskwaliteit
en kunnen de kosten van de hulp- en zorgverlening dalen.
Vandaag worden hulpvragen op heel wat verschillende plaatsen gesteld, sommige dichtbij
en andere verder weg op een gecentraliseerde
locatie. Buurtgerichte Zorg streeft ernaar hulp
en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar
en betaalbaar te houden. Daarbij is lokale
samenwerking met (zorg)professionelen,
vrijwilligers en buren de grootste prioriteit.

En toen: corona
De in 2019 opgerichte dienst mocht zich vorig
jaar plots opmaken voor een forse krachttoer.
Met de uitbraak van het coronavirus, de daarbij
horende (quarantaine)maatregelen en de

Vrijwilligers belden met maar liefst 1.800 Schotense tachtigplussers.
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druk op de zorgprofessionals werd het plots
belangrijker dan ooit om voor elkaar te zorgen.
Samen met verschillende partners werden tal
van seniorenacties op touw gezet. Door deze
acties werd de vereenzaming van de senioren
aangepakt, konden er hulpvragen worden
gedetecteerd, onderling warme contacten
worden gelegd en een luisterend oor worden
geboden. Een goed geoliede krachtenbundeling van verschillende diensten, vrijwilligers en
professionelen: en laat dat nu net zijn waarvoor
de dienst buurgerichte zorg staat!

Afgezonderd maar verbonden
Een greep uit de verschillende acties:
• Iedere 75-plusser kreeg op 20 januari 2021
de eerste editie van de Seniorenkrant in
de brievenbus. Een fijne gazet boordevol
interessant nieuws, leuke puzzels én een
dubbelinterview met Luc Caals. Ook de
lay-out van de krant is volledig op maat
van de senior met een groter en gemakkelijk leesbaar lettertype. Voortaan valt
de Seniorenkrant twee keer per jaar in de
brievenbus van zo’n 4.000 senioren.

In LDC ‘t Dorp stonden gratis magazines en
tijdschriften ter beschikking.

• “Hoe gaat het met je?”: die vraag werd
in mei vorig jaar gesteld aan zo’n 1.800
tachtigplussers in onze gemeente tijdens
de belronde van seniorenconsulent Laura
Kerkhofs. Tijdens het gesprek werd gepeild
naar hun welzijn en of ze hulp nodig
hadden. In totaal werden 220 hulpvragen
gesteld: hulp bij de boodschappen, een
apotheekbezoek, vervoer… In juni werd
de belronde uitgebreid met de 75-plussers.
• Zorglijn: Ouderen die nood hebben aan een
babbeltje of hulp, kunnen ook bellen met de
dienst buurtgerichte zorg op 03 680 06 45.
• Puzzelen is weer in, en ook onze senioren
deden lustig mee dankzij de puzzelboekjes
aangeboden door de gemeente. Wie zijn
puzzels correct invulde, maakte kans op een
ontbijtmand of smakelijk koekjespakket.
• De Schotense senioren bleven massaal binnen. De bibliotheek zorgde via hun service
bib aan huis voor voldoende leesvoer. Ook
aan dienstencentrum ’t Dorp werden aan
de inkom gratis magazines ter beschikking
gesteld, en ook de rusthuizen kregen op tijd
en stond een boekenpakket.
• Ook reikten we de senioren de handvaten
aan om zelf hun eenzaamheid te doorbreken. Door de oprichting van een belcirkel
boden we hen een sociaal netwerk aan om
contacten op te bouwen die hopelijk ook na
coronatijden blijven bestaan en dan voor
echte ontmoetingen kunnen zorgen. Je
bent nooit te oud om vrienden te maken!
• Soms gaat er niets boven echt menselijk
contact. Daarom kunnen senioren die
daar behoefte aan hebben terecht voor
coronaproof 1-op-1-gesprekken met de
sympathieke dienstencentrumleiders in de
lokale dienstencentra.
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[ duurzaamheid ]

Eerst water, de rest komt later

Webinar van de Hoge Raad voor lokale en duurzame ontwikkeling
Onze aarde wordt ook wel de ‘blauwe planeet’ genoemd. 70 procent van het
aardoppervlak is bedekt met water. En toch hebben meer dan vijftig landen te
maken met waterschaarste. Ook dichtbij huis kennen we dit probleem, want
in Vlaanderen kampen we soms met watertekorten.

Hoe brengen we water naar landen die
kampen met ernstige droogte? Hoe lossen we
wateroverlast op? En hoe zorgen we voor een
efficiënt watergebruik? Allemaal interessante
vraagstukken waar de wetenschappers en
ingenieurs van vandaag mee bezig zijn. Want
we weten het eigenlijk al langer: we moeten
slimmer en zuiniger met dit kostbare goed
omgaan.

Gratis webinar
Ben je benieuwd naar de innovatieve technieken die we vandaag al – veraf én dichtbij
– inzetten? Schrijf je dan in voor het gratis
webinar ‘Water’ op maandag 15 maart 2021
van 19.30 tot 21.30 uur. Zes sprekers vertellen
er in vier presentaties over hun waterprojecten.
Na de presentaties is er tijd voor vragen.
Webinar Water
maandag 15 maart 2021 / 19.30 tot 21.30u
Neem deel via de link op
www.schoten.be/webinarwater.
Mutumba Karimba Benson

Innovatieve wateropslag in Kenia
Met een bachelordiploma in grond-, water- en
omgevingstechnieken én een masterdiploma
in waterwetenschappen en –technieken heeft
ingenieur Mutumba Karimba Benson alle
kennis in huis om zijn thuisland Kenia te
helpen in de strijd tegen de droogte. Kenia
is net als veel andere Afrikaanse landen
een agrarisch land. De landbouw vraagt dan
ook veel van de watervoorziening van het
land. Bensons research focust zich vooral
op irrigatiesystemen en landbouwmethodes.
Lieven Bauwens en Dokter Kajira

Child Help International
Child-Help helpt kinderen met de aangeboren
handicap spina bifida (ook wel ‘open ruggetje’
genoemd) in ontwikkelingslanden. Door een
tekort aan essentiële voedingsstoffen verhoogt
het risico dat kinderen geboren worden met
deze handicap. Naast de behandeling van
deze handicap, investeert Child-Help ook in
preventie door in te zetten op voedselverrijking

Mutumba Karimba Benson

met foliumzuur en betere landbouwtechnieken. De meeste van deze arme ouders
zijn lokale boeren, meer blootgesteld aan
grotere voedingsrisico’s en de gevolgen van
klimaatverandering. Essentieel is zorg voor
de bodem (biologie), want een rijkere bodem
houdt beter voedingsstoffen alsook water
vast en zorgt voor betere voeding, een beter
inkomen en bijgevolg minder handicaps.
Minte Ledegen en Lien Engels

Stadsontwikkeling Antwerpen
Om te anticiperen op toekomstige regenval
en aanhoudende periodes van droogte en
waterschaarste, maakte Stad Antwerpen een
Waterplan op en liet ze een droogtestudie
uitvoeren. Het Waterplan wil water opnieuw een
plek geven in de stad en het waterbewustzijn in
Antwerpen verhogen. Water maakt de stad aan
de Schelde niet alleen mooier, maar ook aangenamer door koelte te bieden tijdens de zomer.
Bovendien biedt het een buffer bij extreme
regenval. Met de resultaten wil Antwerpen
de grondwaterstanden herstellen en slimmer
gebruik van drink- en regenwater stimuleren.

Dr. Kajira

Lieven Bauwens

In 2019 trok aardrijkskundeleerkracht Marc
met een delegatie van Ondernemers Zonder
Grenzen naar de Sahel. Dat is een droge, woestijnachtige streek in Afrika van 5.400 kilometer
lang en 1000 kilometer breed. Oorspronkelijk
was deze streek een savannelandschap waar
bomen, kruiden en andere begroeiing groeiden.
Door de afwisselende hitte en harde regen
werd de grond er keihard. Daardoor kunnen
zaden niet meer kiemen en kan de regen niet
meer in de grond dringen. Hierdoor vergaat de
vegetatie en verdwijnen de bomen. Doordat
ook de groeiende bevolking veel (brand)hout
gebruikt en kuddes vee de jonge scheuten vegetatie opeten, verdwijnt er nog meer vegetatie
en rukt de woestijn verder op. Ondernemers
Zonder Grenzen wil de verwoestijning tegengaan met een groot herbebossingsproject.
Samen met de school van Marc Bellinkx wil
de organisatie er 25.000 bomen planten.
Dankzij een slimme techniek vangen ze de
weinige neerslag op en houden ze deze
vast waardoor de bodem weer rijker wordt.

Minte Ledegen
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Marc Bellinkx

Ondernemers Zonder Grenzen

Lien Engels

Marc Bellinkx
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[ wegen en verkeer ]

Laatste etappe fietspaden Botermelkbaan
De nieuwe fietspaden in de Botermelkbaan
zijn bijna klaar. Momenteel legt de aannemer
de laatste hand aan de grachten en de
bermen tussen Dennenlei en Wezelsebaan.
Tussen Dennenlei en Botermelkdijk wordt
het fietspad gelegd en wordt ook daarna
aan de afwerking gestart. In de loop van
april zal de aannemer dan de sprint naar
de finishlijn inzetten met de heraanleg van
de drie kruispunten op de Botermelkbaan.
Deze eindspurt zal wel nog voor extra
verkeershinder zorgen.
In april worden de drie kruispunten één voor
één aangepast aan de nieuwe situatie op de
Botermelkbaan. Wat verandert er?

Kruispunt Botermelkbaan-Wezelsebaan:
Het verkeer vanuit de Wezelsebaan zal enkel
nog naar rechts (richting ’s-Gravenwezel)
kunnen afslaan. Vanuit de Botermelkbaan
de Wezelsebaan inrijden, wordt verboden.
Voetgangers en fietsers behouden wel de
mogelijkheid om via de Botermelkbaan de
Wezelsebaan in en uit te rijden, en zullen dit
door een nieuw verkeerseiland op een veilige
manier kunnen doen.
Kruispunt Botermelkbaan – Alice Nahonlei:
Verkeerslichten zullen dit kruispunt beveiligen. Goed nieuws voor de schoolgaande
kinderen.
Kruispunt Botermelkbaan – Dennenlei:
Het kruispunt met de Dennenlei wordt 50
meter verplaatst en krijgt op de Botermelkbaan
een afslagstrook richting de Dennenlei. Zo
wordt het doorgaand verkeer niet gehinderd
wanneer chauffeurs staan te wachten om af te
draaien. Zwakke weggebruikers kunnen via het
verkeerseiland veilig in twee keer de drukke
Botermelkbaan oversteken.

Omleiding en hinder
Deze werken zullen een grote impact hebben
op het doorgaand verkeer. Voor de werken
aan kruispunten Dennenlei en Alice Nahonlei
voorzien we een omleiding op eigen grondgebied. Voor de werken aan het kruispunt met
de Wezelsebaan zal een ruimere omleiding
gevolgd moeten worden. Deze staat ter plaatse
aangegeven.
De aannemer heeft voor elk kruispunt ongeveer 10 werkdagen nodig. Dat betekent dat de
werken in de maand mei afgerond zullen zijn.

Verbertstraat
wordt (een stukje)
gerenoveerd
De Verbertstraat tussen de Leo Van Hullebuschstraat en de Jozef Van Craenstraat
is versleten. Zowel het asfalt als de
bestaande drempel zijn aan vervanging
toe. De straat wordt daarom heraangelegd.
Het gemeentebestuur maakt meteen van
de gelegenheid gebruik om de snelheid van
de weggebruikers te verminderen.
De straat krijgt een nieuwe laag asfalt. Het
verkeersplateau ter hoogte van de Academie
wordt vervangen door drie verkeerskussens
op gelijke afstand van elkaar. Ter hoogte van
het tweede verkeerskussen komt een elektronisch snelheidsbord om weggebruikers te
wijzen op hun snelheid.
Een concrete datum voor deze werken is er
nog niet, maar vast staat dat de renovatie
voor de zomer uitgevoerd zal worden. Bewoners worden tijdig op de hoogte gebracht
door middel van een bewonersbrief.
Een actueel overzicht van alle wegenwerken
vind je op www.schoten.be/wegenwerken.
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[ wegen en verkeer ]

EN ZOEKT
SCHOT

GEMACHTIGDE OPZICHTERS

Wat doet een gemachtigde opzichter?
De Gemachtigde Opzichter (GO of ‘klaar-over’) helpt scholieren en bejaarden veilig
de straat oversteken. De GO laat de voetgangers wachten tot ze veilig kunnen
oversteken, en mag het verkeer even tegenhouden.
Een GO is geen agent en mag dus geen proces-verbaal opstellen.
Een verkeersinbreuk kan hij/zij wel aan de politie melden.

Hoe word ik GO?
Ik ben minstens 18 jaar
Ik volg een GO-opleiding bij de Lokale Politie
Ik word gemachtigd door de burgemeester
Ik ontvang een vrijwilligersvergoeding

AGENDA

Wanneer rekent men op mij?
Een GO werkt vooral op schooldagen in de buurt van de schoolpoorten en
gevaarlijke kruispunten.
De schooldag begint tussen 8u00 en 8u30.

?

Waar kan ik mijn vragen stellen?
Technische Dienst
Verbertstraat 3, 2900 Schoten
03 680 09 08 (Erika Baluwé) / erika.baluwe@schoten.be
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[ Blik vooruit ]

Blik vooruit! Wat is het eerste dat je
vereniging doet na corona?
met de komst van het coronavirus werd het openbare leven zo goed als plat
gelegd . ook de vele clubs en verenigingen die onze gemeente rijk is, moesten
de gezellige activiteiten met hun leden annuleren . maar dat houdt hen niet tegen
om volop plannen te maken voor de toekomst . Het mag duidelijk zijn: samen
zijn en een feestje bouwen van zodra het weer kan, is de eerste prioriteit van
veel verenigingen . en wie kan ze ongelijk geven?

λ

Zoek je een vereniging?
Op www.schoten.be/verenigingenmodule
vind je een handige databank met Schotense
verenigingen en clubs, compleet met hun
contactgegevens.

SSC

Koninklijke
Samana
Fotovriendenkring Heilige
lambda
Familie

Koninklijke
Harmonie
Sinte-cecilia

Schoten
Senioren
computerlessen

BaccS
Badmintonclub
Schoten

“Na corona organiseren wij
een uitgebreid snoepfeest
met ijsjes en wafels bij Mama
Calinka!”

“Wij hebben veel bij te praten.
Onze maandelijks babbelnamiddag hervatten, is dus het
eerste wat we doen.”

“Een eigen jeugdorkest oprichten om de Schotense
jeugd warm te maken voor
blaasmuziek.”

“Een nieuwe cursus aanbieden om zelf folders, uitnodigingen en kaartjes te leren
maken.”

“Stevig op een pluim meppen,
om nadien lekker lang in de
cafetaria te blijven hangen!”

Wat heeft je vereniging de
afgelopen periode bijgeleerd
“Hoe waardevol vriendschap
is. We blijven elkaar steunen
en moed inspreken via wenskaarten en telefoontjes. Zo
kijken we samen uit naar het
moment van her(ver)eniging.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Ook oudere en zieke mensen
zijn weerbaar en sterk in bange
tijden. Ze zijn heel dankbaar
en blij met elke kleine moeite
en attentie: van een telefoongesprek tot een fruitmand.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Samen een muziekstuk
inspelen en opnemen kan
zelfs vanop afstand.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Vlot overweg kunnen met
je computer is belangrijk om
voluit te kunnen genieten van
de contactmogelijkheden via
sociale media.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Dat het in de club niet enkel
om het fysieke aspect gaat,
maar meer om de combinatie
van sport, spel, plezier en de
fijne mensen waarmee we
dit doen.”
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Wijkvereniging
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Kaddish

velt
Schoten

Start
to relax

“De horeca steunen door
samen te gaan eten.”

“Onze succesformule van
laagdrempelige straathoekdrinks hernemen.”

“Concerten organiseren, fuiven geven en jongeren terug
volop hun ding laten doen.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Met ons project ‘Zwaan
Plus’ zetten we in op buurtgerichte zorg. We beseffen
hoe belangrijk het is om
aandacht te hebben voor alle
wijkbewoners, ook de minder
mobiele. Zeker nu!”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Er is niets zo flexibel als
jeugdwerk. In tijden waarin
letterlijk niets mag, zijn de
mooiste initiatieven uit de
grond gestampt. Zo werken
we meer dan ooit samen met
partnerorganisaties.”

“Een open-tuinendag of
oogstfeest organiseren om de
kennis van het Velt-tuinieren
te verspreiden.”

“Starten met onze nieuwe lessenreeks rond ontspanning,
zelfvertrouwen, harmonie
en hoop.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Samen leven en leren doe je
niet alleen online. We hopen
dat veel mensen nu meer
gaan beseffen hoe kwetsbaar
ons ecosysteem is.”

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“We hebben geleerd om
nieuwe initiatieven te nemen. Zo hebben we onze
lessen die normaal binnen
plaatsvinden verder gezet in
Park Vordenstein.”

Masters
SCHOTEN

Wat heeft je vereniging de afgelopen periode bijgeleerd?
“Tijdens de pandemie draait
de wereld gewoon verder,
maar velen (en nog meer
dan daarvoor) dreigen uit de
boot te vallen. Zij kunnen de
steun van onze vereniging
goed gebruiken.”

infoSchotenmaart
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Het grote vaccinatiedossier

Laat je gerust vaccineren
Ongeveer een jaar geleden zette het coronavirus de wereld op pauze. Na maanden van onzekerheid is er dankzij de vaccins eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Dit prikje roept vragen
en bezorgdheden op. Wij beantwoorden daarom graag de meest gestelde vragen en doorprikken
de mythes. Want je laten vaccineren is het beste plan, zodat het normale leven weer starten kan.

Wanneer word ik gevaccineerd?

Is het vaccin gratis?

Er zijn wel een aantal goedgekeurde vaccins tegen het coronavirus, maar
nog niet meteen voldoende dosissen voor iedereen. Landen over de
hele wereld willen immers hun bevolking vaccineren. Daarom werden
er een aantal prioritaire groepen bepaald. Bewoners en medewerkers
van woonzorgcentra kwamen in januari en februari als eerste aan de
beurt. Vervolgens is het de beurt aan het zorgpersoneel.

Het vaccin is gratis voor iedereen. Wees dus aandachtig voor phishingmails in naam van de overheid of andere instanties die je vragen om
een betaling te doen.

Daarna start fase twee van het vaccinatieplan en worden alle 65-plussers gevaccineerd. Daarop volgen de risicopatiënten en mensen met
essentiële beroepen. Indien je een risicopatiënt wordt geacht of tot een
essentieel beroep behoort, word je daarvan op de hoogte gebracht. In
een derde fase, in principe vanaf juni, mag de rest van de volwassen
bevolking (+18 jaar) op een vaccin rekenen.
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Kan ik mijn vaccin kiezen?
Neen, dat is niet mogelijk. De taskforce Vaccinatie adviseert welk type
vaccin het beste aan welke doelgroep wordt toegediend, de regering
hakt hierover uiteindelijk de knopen door. Je kan dus niet zelf kiezen
of je een prikje van bijvoorbeeld Pfizer of Moderna krijgt. Zeker is dat
elk vaccin veilig is.
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Waar krijg ik mijn vaccin?

Hoe verloopt het vaccineren?

Als het zover is, ontvang je per brief (en indien mogelijk ook per sms en
mail) een uitnodiging tot vaccinatie. Daarop staat ook de locatie waar
je gevaccineerd wordt. De Schotenaren zullen in het vaccinatiedorp
op Spoor Oost hun prikjes krijgen. Spoor Oost ligt ter hoogte van het
Sportpaleis, waar normaal gezien de Sinksenfoor staat. Dit vaccinatiedorp is een samenwerking van vier eerstelijnszones van Antwerpen
en enkele randgemeenten. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd
dat een bundeling van de krachten aangewezen en zelfs noodzakelijk
is bij deze enorme operatie. Zo kunnen alle volwassen Schotenaren
zo snel en efficiënt mogelijk gevaccineerd worden tegen Covid-19.

Je ontvangt per brief, sms en mail een uitnodiging tot vaccinatie. Nadat
je je afspraak bevestigd hebt, krijg je een registratieticket toegestuurd.
1. Kom met je registratieticket en identiteitskaart naar het vaccinatiedorp
op de opgegeven dag en uur. Op je registratieticket staat welke weg
je moet volgen en welk vaccin je toegediend zal krijgen.
2. Je registratieticket, identiteitskaart en afspraak wordt gecheckt aan
de ontvangstbalie. Er wordt meteen een vervolgafspraak voor je
tweede prik vastgelegd.
3. Je wordt naar een vaccinatiehokje gebracht. Ontbloot onmiddellijk
je schouder zodat de prik meteen gezet kan worden.
4. Het vaccin wordt gezet door een arts of verpleegkundige.
5. Na de prik mag je naar de wachtruimte wandelen. Hier wacht je een
kwartiertje. Daarna mag je vertrekken.

Het vaccinatiedorp Spoor Oost heeft 600 parkeerplaatsen en voldoende
fietsenstallingen. Het is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wie
voor vaccinatie naar Spoor Oost komt, krijgt een uitzondering op
de Lage Emissie Zone en zal dus geen boete krijgen. Wie via het
openbaar vervoer komt kan bussen 610, 620 en 621 en tramlijnen
2 en 3 nemen. Het gemeentebestuur werkt zelf ook nog bijkomende
vervoersmogelijkheden uit.

©DIRK KESTENS ZNA

Enkel minder mobiele personen voor wie het te moeilijk is om zich naar
Spoor Oost te verplaatsen (dat wil zeggen: personen die geen beroep
kunnen doen op hun netwerk om hen te vervoeren of die moeilijk
gebruik kunnen maken van de aangereikte vervoersmogelijkheden
door het bestuur), zullen in Schoten zelf terecht kunnen op enkele
tijdelijke vaccinatie-locaties. Je kan hier niet zelf voor kiezen. Waar de
locaties precies komen en wie hier gevaccineerd zal worden, moet nog
bepaald worden. Enkel mensen die zich onmogelijk kunnen verplaatsen,
zullen de mogelijkheid krijgen thuis gevaccineerd te worden. Omwille
van organisatorische en logistieke redenen is het belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen hun prikjes in het vaccinatiedorp krijgen.

Moeten gevaccineerde
personen de regels
blijven volgen?
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk
om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Pas
als minstens 70% van de bevolking is gevaccineerd
en de druk op het gezondheidszorgsysteem
vermindert, zullen we weer controle hebben over
het virus - en de verspreiding ervan - en kunnen er
bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd aan de
veiligheidsmaatregelen. Tot dan houd je je ook na
je vaccinatie aan de geldende coronamaatregelen.

Waarom kiest Schoten niet voor
een eigen vaccinatiecentrum?

©DIRK KESTENS ZNA

Op sociale media wordt wel eens de vergelijking met een verkiezingsdag
gemaakt. Helaas is een vaccinatiecampagne heel wat ingewikkelder
dan een verkiezingsdag. We hebben artsen, verpleegkundigen, veiligheidspersoneel, administratieve medewerkers, onderhouds-, poets- en
veiligheidspersoneel nodig. Dit voor een periode van minstens zes
maanden, en mogelijk nog langer.
Verder moeten de vaccinatiecentra voldoen aan enkele vereisten,
opgelegd door de federale overheid. Voldoende groot, vlot bereikbaar
en langdurige beschikbaarheid zijn criteria waarmee rekening wordt
gehouden. In onze gemeente is er geen locatie die voldoet aan alle
vereisten. Bovendien wil het bestuur geen maandenlange hypotheek
leggen op gemeentelijke zalen. Van zodra er versoepelingen komen, kan
bijvoorbeeld het cultuurcentrum of de sporthal meteen weer openen en
opstarten. Wanneer daar een vaccinatiecentrum zou ingericht zijn, zou
dat niet mogelijk zijn tot het einde van de vaccinatieperiode.
Daarnaast moeten mensen goed gespreid worden, de vaccins moeten
op de juiste temperatuur bewaard en correct ontdooid worden én na
het vaccin moet je minstens een kwartiertje wachten op de locatie. Op
een bepaald moment zullen vier à vijf verschillende vaccins gebruikt
worden, elk met hun eigen bewaarmethode. Door samen te werken,
kunnen we de stock vaccins efficiënter inzetten. Zo gaat er geen enkele
dosis verloren. Bijkomend genieten we dankzij deze samenwerking
van de logistieke en wetenschappelijke expertise van stad Antwerpen,
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, universiteiten en hogescholen.
Om al die redenen kiezen we ervoor aan te sluiten bij het vaccinatiedorp
van Spoor Oost. Een bundeling van de krachten zal ervoor zorgen dat
we sneller en efficiënter iedereen kunnen vaccineren.
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Mag ik kiezen naar welk
vaccinatiecentrum ik ga?

Ik heb een verleden van allergische
reacties op vaccins, wat moet ik doen?

Wisselen van vaccinatiecentrum is niet mogelijk.
Dat zou voor te grote problemen zorgen bij het
versturen van de uitnodigingen en bij het beheren
van de voorraad vaccins. Elke dosis telt.

Overleg met je huisarts. Hij of zij kan bepalen wat de veiligste situatie
is voor jou. Ernstige bijwerkingen zoals een allergische reactie zijn
zeldzaam. Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten
nadat het vaccin is toegediend. Daarom wordt er aan iedereen gevraagd
om na de prik nog even te blijven, zodat je goed opgevolgd wordt.

Doe gemakkelijke kledij aan
zodat je je schouder zo snel mogelijk kan
ontbloten voor de prik.

Ook in het vaccinatiedorp zijn er medische teams om personen die
eventueel slecht zouden reageren op een vaccin te helpen.

De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren.
Zo kunnen we groepsimmuniteit opbouwen en het virus verslaan.
Volg de vooruitgang via de vaccinatieteller op www.laatjevaccineren.be.

Kan ik een afspraak maken
voor mijn hele gezin?

Mag ik het vaccin krijgen als ik
zwanger ben of zwanger wil worden?

Het is niet mogelijk om met je hele gezin in een
keer naar het vaccinatiecentrum te komen. Ook
binnen het gezin zullen er prioriteiten gelden. Met
andere woorden: je vader van 65 jaar met chronische longaandoening wordt sneller uitgenodigd
dan je gezonde broer van 22.

We onderscheiden drie situaties:
1. Je bent zwanger. Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig
voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. Overleg met
je huisarts wat het beste scenario voor jou is.
2. Je geeft borstvoeding. Geen probleem. Het is veilig om je te laten
vaccineren. Tot nu toe is niet aangetoond dat het vaccin via de
moedermelk bij het kind kan terechtkomen. Als dat wel zo zou zijn,
worden de vaccin-bestanddelen zo goed als zeker vernietigd in het
spijsverteringskanaal van de zuigeling.
3. Je wil zwanger worden. Veiligheidshalve wordt aangeraden om een
zwangerschap uit te stellen tot twee maanden na de tweede dosis.
Het vaccin heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.

Moet ik nog gevaccineerd worden
als ik al corona gehad heb?
Ja. Ook nadat je de ziekte doorgemaakt hebt, kan je opnieuw besmet
worden. Je doet er dus goed aan jezelf te laten vaccineren.
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Heb je twijfels, bezorgdheden of vragen?
Praat erover met je huisarts.
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Hoe kan een vaccin dat zo snel
ontwikkeld werd, veilig zijn?

Hoe werkt het vaccin?
Verandert het mijn DNA?

Sommigen vragen zich af of vaccins die zo snel zijn ontwikkeld
wel veilig zijn. Maar voor die snelle ontwikkeling zijn er een aantal
logische verklaringen! Bovendien hebben alle vaccins de uiterst
strenge goedkeuringsprocedure doorlopen. De Europese goedkeuring
garandeert dat het stuk voor stuk veilige én betrouwbare vaccins zijn.
Wees gerust: COVID-19-vaccins zijn gemaakt volgens dezelfde wettelijke
eisen als andere geneesmiddelen. Ze hebben dezelfde farmaceutische
kwaliteit, veiligheid en werking.
• We moesten niet van 0 beginnen.
Er waren al twee bekende coronavirussen. Tegen die virussen waren al
vaccins in ontwikkeling. Die werden aangepast, zodat ze ook werken
tegen dit nieuwe coronavirus.
• Dankzij de enorme technologische vooruitgang heeft men heel snel
de genetische samenstelling van het virus kunnen bepalen, waardoor
er meteen vaccins konden worden ontwikkeld.
• Er is veel tijd bespaard door verschillende stappen tegelijkertijd
te laten lopen.
• Het is een verhaal van voorrang, niet van snelheid.
De ontwikkeling van het coronavirus werd helemaal bovenaan het
prioriteitenlijstje gezet. Daardoor zijn er heel wat jaren gewonnen,
zonder de kwaliteit van de studies of de veiligheid van het vaccin
in het gedrang te brengen.
Elk vaccin heeft alle fasen van ontwikkeling en testing doorlopen (van
laboratoriumonderzoek tot dierenproeven en proeven op mensen),
net zo als alle andere geneesmiddelen of vaccins. Na afloop heeft
iedere vaccinontwikkelaar alle resultaten van de onderzoeken
voorgelegd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Het EMA keurt pas vaccins goed bij genoeg wetenschappelijk bewijs
dat de voordelen groter zijn dan de risico’s.

Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te stimuleren en voor te bereiden om een
bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekte
te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je
immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus
aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus.
De vaccins van Pfizer en Moderna zijn gebaseerd op RNA-technologie.
Een redelijk nieuwe technologie die de geruchtenmolen op volle
toeren laat draaien. Zo gaat een sensationeel verhaal de ronde dat
deze vaccins je DNA zouden veranderen. Dat klopt niet, en wel om
volgende redenen:
• RNA en DNA zijn niet hetzelfde. Ze kunnen niet zomaar met
elkaar combineren en elkaar veranderen. Moleculair bioloog Hetty
Helsmoortel legt het als volgt uit: LEGO en DUPLO komen uit dezelfde
fabriek, en toch kan je een LEGO-hoofdje ook niet zomaar op een
DUPLO-figuurtje monteren.
• Een lesje biologie: het RNA uit de vaccins komt terecht in het
‘cytoplasma’ van de cel, terwijl ons DNA in de celkern zit. Die twee
zones zijn fysiek van elkaar gescheiden. RNA en DNA kan dus nooit
met elkaar in contact komen!
• RNA dient als code om een eiwit aan te maken. Het draagt als het ware
een receptje met zich mee om het stekeleiwit van het coronavirus
aan te maken in je lichaam. Zo stimuleert het je immuunsysteem
om antistoffen aan te maken. Zo ben je beschermd wanneer het
échte coronavirus met de typische stekeleiwitten bij je binnendringt.
• RNA wordt na 72 uur, nadat het zijn werk heeft gedaan, afgebroken
door je cellen. Dat is meteen de reden waarom de vaccins zo koud
bewaard moeten worden: RNA is erg fragiel.

Kan ik eerst weigeren en later
een nieuwe afspraak maken?
De vaccinatie is vrijwillig. Hoewel het sterk aanbevolen
is om jezelf te laten inenten, is het niet verplicht.
Je kan je eerste afspraak dus weigeren en later wel
ingaan op een volgend vaccinatieaanbod. Weet wel
dat je bij weigering achteraan het rijtje aansluit.

Meer informatie
Alle actuele informatie over de vaccinatie vind je op
www.schoten.be/coronavaccin.
Er zijn heel wat websites met betrouwbare informatie over het vaccin:
• Op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten vind je een uitgebreide lijst met vragen
en antwoorden over het Covid-19-vaccin: www.fagg.be.
• Ook op www.laatjevaccineren.be vind je vaak gestelde vragen en
hun antwoorden.
• Op de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)
vind je informatie over de samenstelling van de beschikbare vaccins:
www.ema.europa.eu.
• www.gezondheidenwetenschap.be nuanceert, ontkracht en/of
bevestigt de geruchten die circuleren over het coronavaccin
• Alle informatie over het vaccinatiedorp vind je op www.antwerpen.be.
Tip: sla je zelf aan het researchen? Zorg dan dat je je informatie
van betrouwbare bronnen haalt. Een obscure blogpost die anoniem
geschreven werd, bevat waarschijnlijk geen correcte informatie.
Hetzelfde geldt voor websites met vreemde URL’s en nieuwsartikels
met schreeuwerige en emotionele titels.
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Het EMA keurt vaccins pas goed bij genoeg
wetenschappelijk bewijs dat de voordelen
groter zijn dan de risico’s.

Bronnen
De informatie in dit artikel werd samengesteld aan
de hand van gevalideerde informatie op
www.eoswetenschap.eu,
www.gezondheidenwetenschap.be,
www.laatjevaccineren.be,
www.fagg.be, www.info-coronavirus.be
en de factchecks op www.vrt.be.
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Ooggetuigenverslag vanuit het Vaccinatiedorp
Begin februari werd voor de opening van het vaccinatiedorp een uitgebreid testmoment georganiseerd,
waarbij het hele vaccinatieproces van start tot einde werd getest door figuranten. Een soort generale
repetitie, om foutjes in de procedure op te sporen en op te lossen. Schotenaar Sandra Voets was figurant en
brengt verslag uit: “Het hele proces verliep supervlot. Op minder dan een halfuurtje ben je binnen en buiten.”

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

“Een paar dagen voor het testmoment
kreeg ik een mail om een afspraak te
maken”, vertelt Sandra. “Ik kon via de
website snel en eenvoudig kiezen uit
enkele tijdvakken. Ik koos voor het
vak 10 tot 10.15 uur. Niet veel later
kreeg ik een automatische mail met
mijn e-ticket. Daarop stond nogmaals
de dag en het uur waarop ik verwacht
werd. Ik werd er nog eens op gewezen
dat het dragen van een mondmasker
verplicht is, en dat ik best kies voor
gemakkelijke kleding zodat ik mijn
arm snel zou kunnen ontbloten.”

“Met mijn e-ticket en mijn identiteitskaart op zak, vertrok ik naar het
vaccinatiedorp. Aanvankelijk was ik
van plan met de fiets tot daar te rijden,
maar door de sneeuwval koos ik toch
maar voor het openbaar vervoer”,
knipoogt Sandra.

“Ik kon onmiddellijk doorlopen naar de
ingang. Daar werd me eerst gevraagd
of ik me wel gezond voelde en geen
koorts had. Ook werd gecheckt of ik
ooit al een allergische reactie op een
vaccin had ervaren. Daarna werd mijn
ticket en identiteitskaart gecontroleerd, en mocht ik verderlopen tot aan
de tent.” Afstand houden is volgens
Sandra geen probleem omdat je in
verschillende rijen kan aanschuiven.
“In de tent werd mijn e-ticket gescand en met mijn identiteitskaart
vergeleken. Ik had mijn e-ticket niet
afgedrukt, maar had het digitaal bij.
Vanop mijn telefoon scannen bleek
moeilijk. Daarom scanden ze mijn
identiteitskaart, dat ging wel vlot.”

“Net voor de wachtzaal vindt nog
een laatste registratie plaats. Mijn
identiteitskaart en de streepjescode van het vaccin werden gescand,
en op die manier geregistreerd.
Daarna kreeg ik een ticket met het
tijdstip waarop ik de wachtzaal
mocht verlaten. Ik werd door een
steward begeleid naar een vrij plekje.”

een afspraak maken

vervoer

“Ik woon in wijk De Lek, dus ik nam de
bus tot aan de Bredabaan en nam dan
tram 2 tot aan de halte Schijnpoort.
Tram 3 had ik ook kunnen nemen.
Als je bij halte Schijnpoort de uitgang
Noordersingel neemt, kom je gewoon
aan de ingang van Park Spoor Oost
uit. Van daar is het maar een klein
stukje wandelen. Het vaccinatiedorp
ligt achter het testdorp. Ondanks
de vertragingen door de sneeuw,
arriveerde ik netjes voor 10 uur.”
“Wie met de auto zou komen, kan
terecht op een enorme parking die
bereikbaar is via de Noordersingel.
Er zijn ook fietsenstallingen voorzien.
Daar staat iemand klaar om je de weg
te wijzen”, vertelt Sandra.

het vaccin

de wachtzaal

“Ik kreeg een vaccinatiekabinet toegewezen en moest mijn arm ontbloten.
Toen de verpleger binnenkwam, kreeg
ik een doekje en een pleistertje voor
als ik een beetje zou bloeden na de
vaccinatie. Ook kreeg ik een streepjescode van het vaccin waarmee ik
zogezegd ingeënt* werd.”

“In die wachtzaal is er voldoende
ruimte tussen de stoelen en er staan
ook heel wat scheidingswanden. Het
is een hoge tent met veel verluchting.
Ik heb me op geen enkel moment
onveilig gevoeld. Er zijn stewards
en medisch personeel paraat om
personen die onwel zijn op te vangen.
En geen zorgen, koud is het er niet. Op
de testdag was het buiten -7 graden
maar daar heb ik binnen niets van gemerkt”, lacht Sandra. “Dankzij de vele
schermen in de wachtzaal kon ik de
tijd goed in de gaten houden en wist
ik wanneer ik mocht vertrekken. De
uitgang is aan de parking, dus je kan
snel terug naar huis of naar het werk.”

*Tijdens het testmoment werden geen echte vaccins gebruikt
en kregen de figuranten dus geen vaccin toegediend.

De mening van Sandra

“Ga ervoor!”

“Het hele vaccinatieproces loopt van afspraak
maken tot de effectieve prik supervlot. Je loopt in
1 richting door het hele dorp. Van aan de ingang
tot aan de wachtzaal deed ik er 7 minuten over.
Zelfs met het kwartiertje wachten nadien valt dat
dus goed mee!”

“Ik vind het belangrijk om me te laten vaccineren, zodat het normale
leven terug kan beginnen”, vertelt Sandra. “Ik wil ook terug gerust gaan
werken. Ik sta regelmatig tussen een grote groep kinderen en zou niet
graag ziek worden. Vermoedelijk zou ik niet erg ziek worden, maar de
verhalen van jonge mensen met blijvend geur- en smaakverlies maken
me wel wat ongerust.”

Was er dan geen enkel minpuntje te vinden in het
hele proces? “De bewegwijzering naar het vaccinatiedorp kan beter”, meent Sandra. “Die feedback
heb ik dan ook gegeven aan de organisatoren en
dat zal wellicht worden verbeterd.”

“Ik ben bioloog van opleiding, dus ik heb wel wat inzicht in het ontstaan
van virussen. Het is belangrijk dat veel mensen zich laten vaccineren
zodat het virus als het ware tegen een muur van gevaccineerden
aanloopt. Zo kan het zich niet verder verspreiden en verdwijnt het. Zo
hebben we uiteindelijk ook polio, difterie, kinkhoest en de mazelen
kunnen verslaan! Als we niet voldoende mensen vaccineren, dan blijft
het virus in omloop en is er meer kans dat allerlei varianten ons het
leven zuur zullen blijven maken”, waarschuwt Sandra.

“Over het algemeen ben ik dus zeer tevreden over
de werking en de bereikbaarheid van het vaccinatiedorp. Ik ben zelfs blij dat het gemeentebestuur
de Kaekelaar en de sporthallen niet opoffert als
vaccinatiecentra”, vertelt ze. “Ik ga heel graag
naar het theater en vind sporten ook belangrijk.
Ik hoop dat deze zalen snel hun functie terug
kunnen opnemen!”

Info_2021_maart_def2.indd 13

“Ik heb voldoende vertrouwen in de wetenschap en maak me geen
zorgen over mogelijke bijwerkingen. Die worden immers ook onderzocht.
Iedere pil die je inneemt tegen hoofdpijn of buikpijn kan ook een
bijwerking tot gevolg hebben, maar daar wordt minder over nagedacht.
Ik zou zeggen: ga voor vaccinatie!”
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Ons DNA: 't is
schoon leven
in Schoten!
Midden februari 2020 werd het startschot
gegeven voor een innovatief traject waarbij
het gemeentebestuur samen met de
Schotenaren op zoek ging naar het DNA van
onze gemeente. De kernvragen: wat maakt

3

2

Ontspannen
Of ik nu tot rust wil komen
of juist spanning en
uitdaging opzoek,
alles kan in Schoten: buiten
en binnen.

Geworteld
Ik voel me thuis in Schoten.
Ik heb er mijn wortels.

Schoten uniek? Wat onderscheidt ons van
anderen? Waaruit bestaat het unieke karakter
van onze gemeente? Bijna een jaar, meer dan
1800 enquêteresultaten en heel wat
participatieve sessies later kunnen we het jou
vertellen. Lees mee en ontdek wat volgens
onze inwoners de identiteit van Schoten is.
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In Schoten valt
altijd iets te beleven.
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Schoten
bruist!
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3Ontmoeten
Schoten is een
ontmoetingsplek voor
jong en oud in de kern,
in het groen en de
recreatiedomeinen.

4
Schoonheid
van het leven,
van de natuur,
van ons erfgoed.

Wat zijn
we van
plan met
dit DNA?
Dit zal onder andere gebruikt en vertaald
worden in een heleboel concrete
toepassingen. Denk daarbij aan een
gloednieuwe huisstijl, de organisatie van
specifieke evenementen en de inrichting
van ons openbaar domein. Deze
infographic is een eerste vertaling van ons
DNA. We komen er later nog uitgebreid
op terug!

n jullie van S
cho
ten
:

Schoten
is groen.

Het kasteelpark,
Vordenstein en
de vaart zijn jullie
favoriete plekken.

Echt dorpsgevoel.
De Schotenaar is

een levensgenieter,
behulpzaam, vriendelijk,
gezellig en sociaal.
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[ cultuur ]

Schoten is een écht Belpop bonanza

Dit cultuurseizoen staat in het teken van Belgische popmuziek
De muzikale geschiedenis van onze gemeente is groot en bijzonder. Jan Delvaux en Jimmy Dewit, twee olijke
muziekfreaks met een specialisatie in de Belgische popmuziek, brengen onze muziekgeschiedenis onder de
noemer Belpop Bonanza tot bij jou. En net zo veelzijdig als Belpop is ons aanbod om dit genre te leren kennen!
Theatervoorstelling
Belpop Bonanza Schoten

Van Jean Bosco Safari
tot de octobas

Op 14 en 15 mei 2021* kan je de Belpopexperten live aan het werk zien in De Kaekelaar. Jan en Jimmy gaan op zoek naar sterke
en merkwaardige Schotense Belpop-verhalen
en kleden ze aan met muziek, foto’s, bewegend
beeld én een stevige dosis humor. Het
wordt een spannende, grappige en vooral
entertainende voorstelling over wat er zich
de voorbije 60 jaar op muzikaal vlak heeft
afgespeeld in Schoten. Een absolute aanrader
voor muziekliefhebbers, weetjesfreaks en
iedereen daartussenin.
P.S. Ken jij een buitengewoon verhaal, een
ongekend weetje of heb jij nog enkele unieke
beelden over de muziekgeschiedenis van
Schoten? Stuur ze dan door via belpop@
schoten.be , en wie weet verschijnt jouw
inbreng in deze bijzondere voorstelling.

Dit boek wordt ongetwijfeld de muziekbijbel
voor de Schotenaren. Het presenteert dertig
boeiende en bepalende momenten uit de
muzikale geschiedenis van Schoten: van Jean
Bosco Safari tot de octobas. Daartussen gaat
het alle richtingen uit. Van de Nederlandstalige
rock van Magenta tot de evergreens in het
Antwerps van De Grungblavers, van de
gouden plaat van Thor tot de gouden stem
van Anne Cambier, van de vaste aanhang van
Wannes Van de Velde tot de kernleden van de
dEUS-generatie. Allemaal zo verschillend, maar
opgeteld zo onmiskenbaar Schoten.

Meer informatie
Voorstellingen: 14 en 15 mei 2021 om 20 uur
in De Kaekelaar. (*Onder voorbehoud van de
op dat moment geldende coronamaatregelen.)
Tickets: 22 euro (20 euro met de vriendenpas).
Reserveren kan via www.ccschoten.be.

Een prachtig boek van 100 pagina’s met harde
kaft, geschreven door onbetwist Belpop-expert
Jan Delvaux.
Meer informatie
Te koop via www.ccschoten.be of bij Standaard
Boekhandel Schoten. Prijs: 26 euro.
Tip: Voor 38 euro koop je het Belpop Bonanza
Feestpakket: dat is het boek, 4 exclusieve
Pompbiertjes en het gloednieuwe linnen zakje
van het cultuurcentrum.

De officiële Spotify-lijst
Helemaal in de Belpop-sfeer komen, doe je
natuurlijk door naar de muziek zelf te luisteren.
Het cultuurcentrum maakte een afspeellijst
met alle nummers die doorheen het boek
‘Van Jean Bosco Safari tot de octobas’ worden
vernoemd. Goed voor 72 nummers en zo’n
dikke vier uur luisterplezier. Verwacht je aan
Wannes Van De Velde, Luc Caals en Kommil
Foo, maar ook aan Thor!, Luk Wyns en Billy
Joel. Veel luisterplezier!
Meer informatie
De afspeellijst vind je op Spotify. Zoek naar
Cultuurcentrum Schoten en klik door op de
afspeellijst ‘Belpop Schoten – afspeellijst bij
het boek’. Ook op www.ccschoten.be vind je
een rechtstreekse link naar de muzieklijst.

Belpop Backstage Studiokuren
Wij zaten met vijf Schotense artiesten samen
en spraken over, jawel: Belpop. Wie niet
genoeg kan krijgen van het onderwerp kan
de interviews bekijken via de website van

infoschotenmaart
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het cultuurcentrum. Jo Cassiers, Ben Faes,
Ann Heynen en Luc Caals komen vertellen
over hun mooiste muzikale momenten en hun
muzikale link met Schoten. Het gesprek wordt
afgewisseld met een drietal nummers, solo
of in samenspel met een collega-muzikant.
Als kers op de taart geeft Jan Delvaux in een
interview zelf een inkijk in zijn bevindingen
als auteur van het boek en als Belpop-expert.
Meer informatie
Bekijk de interviews gratis op www.ccschoten.
be/studiokuren.

Belpop fiets- en wandelroute
Wie na het lezen van het boek even de benen
wil strekken, kan de Schotense Belpop fiets- en
wandelroute volgen. Je komt langs 10 plekken
waar muzikale geschiedenis werd geschreven.
Alles wat je nodig hebt, is een smartphone
en stapschoenen of een fiets. Op 10 punten
kom je een bordje met QR-code tegen. Achter
elke code wacht een mooi verhaal in woord
en beeld.
Meer informatie
Haal het fiets- en wandelplan gratis af bij
de vrijetijdsbalie (Sint-Cordulastraat 10) of
download het via www.ccschoten.be/route.
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[ cultuur ]

Droom jij van je eigen activiteit,
evenement of project in Schoten?
Speel je met het idee om eens iets spannends te doen voor de Schotenaren?
Kriebelt het ondernemerschap, maar zoek je nog naar (financiële) steun? Met
de ‘projecttoelage’ wil het gemeentebestuur jou een duwtje in de rug geven.
Met deze subsidie willen we (nieuwe) initiatieven ondersteunen. Je kan zowel als
individu of als vereniging, groep of comité een
projectvoorstel indienen.
Om in aanmerking te komen voor de projecttoelage moet je project aan twee voorwaarden
voldoen: het moet openbaar zijn en op een of
andere manier mee helpen aan de realisatie
van een of meer doelstellingen van ons meerjarenplan. Die doelstellingen gaan bijvoorbeeld
over een Schoten met levendige buurten, oog
voor duurzaamheid en gezondheid, zorg voor
mekaar, veiligheid…

Je project kan dus verschillende vormen aannemen: een nieuwe culturele of sportactiviteit,
een maandelijkse koffiekar in jouw buurt, een
project om senioren in je wijk te ondersteunen
of een hip nieuw festival. Naargelang de
inhoud, krijg je een dossierbeheerder die jouw
subsidieaanvraag opvolgt. Je kan naast een
een uitgewerkt project ook een toelage vragen
om enkel een idee uit te werken als je nog niet
zeker bent of je project haalbaar is.

www.schoten.be/projectsubsidie
Evenementenloket – 03 680 33 43
evenementen@schoten.be

Nieuwe akoestische deuren
voor De Kaekelaar
Het cultuurcentrum werd door de kerstman
getrakteerd op nieuwe akoestische deuren
voor zaal De Kaekelaar. Daardoor zal er
minder geluid ontsnappen naar de Foyer en
de achter(nood)uitgang.
Dat zorgt niet alleen voor een betere geluidservaring voor de toeschouwers, maar ook de
klanten van De Foyer kunnen weer in alle
rust van hun glaasje genieten, zelfs tijdens
de aanstekelijke seniorennamiddagen of
kindervoorstellingen.

Inspiratie

Deze voorbeelden kunnen je een idee geven van wat er
mogelijk is met de projecttoelage.

Koffiekar
Filip, Saar en Wendy zijn buren. Ze leggen hun talenten samen
en willen voor hun wijk een ‘koffiekar’ op poten zetten, om de
buren samen te brengen en samen te genieten van koffie en
een stukje cake. Saar steekt een mooie kar in mekaar, Filip
zorgt voor de cake. Wendy kan – met haar tekentalent - de
promotie naar de buren op zich nemen. Samen dienen ze
een aanvraag voor een projectsubsidie in om het materiaal
van de koffiekar, een leuk servies en uitnodigingen voor de
eerste koffieklets te financieren. Ze worden begeleid door
een medewerker van het team buurtgerichte zorg die ook
nog enkele handige tips kan meegeven.
Met dit project werken ze mee aan een leefbaar en zorgzaam
Schoten.

Nieuwe wandelvereniging
Wandelen is weer helemaal in. Geert, Inge en Tom vormen
al enkele maanden een hechte wandelkern. Elke week met
wisselende mee-wandelaars. Ze hebben ondertussen een
eigen Whatsapp-groep, eigen hesjes, een beurtrol voor wie een
hapje meebrengt… Maar misschien zouden een verzekering
en een budgetje om eens een gids mee te nemen ook welkom
zijn. Kortom: waarom worden ze geen wandelvereniging? Ze
vragen een projectsubsidie aan om een startbudget te hebben.
Een sportmedewerker begeleidt hen naar de juiste koepelorganisaties die hen kunnen ondersteunen en volgt hen op. Als
na een jaar blijkt dat de nieuwe vereniging goed draait, vragen
Geert, Inge en Tom een erkenning aan en vaste werksubsidies.
Ze zorgen mee voor een toegankelijk vrijetijdsaanbod en een
gezonde levensstijl.
Van wandelclub tot festival: met de projectstudie kan je alle kanten uit.
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[ wonen ]

Conformiteitsattest: diploma van je woning
Vanaf dit jaar is het in bepaalde gevallen verplicht een conformiteitsattest voor te leggen wanneer je je woning
(opnieuw) verhuurt. Nog niet iedereen hoeft dus een attest aan te vragen. Onze huisvestingsambtenaar Natacha
beantwoordt de meest gestelde vragen.
Eerst en vooral:
wat is een conformiteitsattest?
“Een conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat je woning voldoet aan de
vastgelegde kwaliteitsnormen”, legt Natacha
uit. “Dit attest wordt opgesteld door een
woningcontroleur die je woning controleert.”
De woningkwaliteitsnormen worden bepaald
door de Vlaamse Codex Wonen.

Wat is de bedoeling ervan?
“Met het conformiteitsattest toon je aan
potentiële huurders dat de woning niet
ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan
de opgelegde kwaliteitsnormen. Op het attest
wordt ook het maximum aantal toegelaten
bewoners vermeld.”

Wat wordt er gecontroleerd?

“Indien je woning dus 50 jaar of ouder is en
je deze dit jaar opnieuw verhuurt, moet je een
conformiteitsattest aanvragen”, verduidelijkt
Natacha. “Voor alle andere woningen is het
nog niet verplicht.”

Wie moet het conformiteitsattest aanvragen?

Waar kan ik het attest aanvragen
en wat kost het?

“Het conformiteitsattest wordt vanaf 2021
gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de woning”,
vertelt de huisvestingsambtenaar. Concreet:
• 2021-2025: verplicht voor alle woningen
van 50 jaar en ouder die opnieuw verhuurd
worden
• 2026-2028: verplicht voor alle woningen
van 40 jaar en ouder die opnieuw verhuurd
worden
• Vanaf 2029: verplicht voor alle woningen
van 30 jaar en ouder die opnieuw verhuurd
worden

“Een bezoek van een woningcontroleur voor
een conformiteitsattest aanvragen, kan via
het gemeentelijk woonloket of rechtstreeks
via IGEAN.” En er is nog goed nieuws: “Het
conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.”

VU: Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel

Veilig
wonen doe
je niet op
goed geluk

MEER INFORMATIE
• www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit
Hier vind je alle vereisten waaraan je
woning moet voldoen terug.
• Woonloket, Huisvestingsambtenaar
03 680 09 57 - huisvesting@schoten.be

Kwaliteitsvol
wonen doe
je niet op
goed geluk

Check de
woningkwaliteitsnormen.
AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN
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Afhankelijk van het aantal vastgestelde
inbreuken is het attest 5 of 10 jaar geldig.

VU: Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel

“Alles op vlak van veiligheid: denk maar aan
de technische installaties van elektriciteit, gas
en water. Maar ook op gebied van gezond-

heid, comfort, isolatie en beglazing wordt
alles geïnspecteerd. Is er vochtschade? Is
voldoende verluchting mogelijk? Maar ook
naar de aanwezigheid van een brievenbus
en deurbel wordt gekeken. En natuurlijk wordt
er gecontroleerd of de verplichte rookmelders
hangen. Dit alles wordt netjes in een verslag
of ‘conformiteitsattest’ gegoten.”

MEER INFO OP
WONENVLAANDEREN.BE/WONINGKWALITEIT

Check de
woningkwaliteitsnormen.
AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN

MEER INFO OP
WONENVLAANDEREN.BE/WONINGKWALITEIT
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Wat is jouw EPC-score?

Slechts 2% van de woningen in Schoten
scoort A en is klaar voor 2050!

Ontdek het meteen in enkele korte vragen
EPC, wat is dat? Kortweg is een EPC of energieprestatiecertificaat een label voor
je woning. Die gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). De score toont in
hoeverre je woning, appartement, studio… al voldoet aan de energiedoelstelling
van 2050. Daarbij mikt de Vlaamse regering erop dat tegen 2050 alle woningen
minstens energielabel A of A+ halen.
Het gemiddeld energielabel van woningen in
Vlaanderen is D. We hebben dus nog een serieuze weg af te leggen om de vooropgestelde
energiedoelstelling te halen. Een belangrijke
eerste stap is weten welke energiescore je
vandaag behaalt. Zo kan je in de toekomst
wanneer je renoveert, gerichte beslissingen
nemen op gebied van energiezuinigheid.

Gelukkig kan je vooraf al online een indicatief
EPC-label simuleren. Aan de hand van 11 korte
vragen kom je jouw geschatte energielabel
te weten. Je krijgt meteen enkele tips om
je score te verbeteren. Zo kan je specifieke
problemen meteen aanpakken. Vraag voor de
renovatie van je woning zeker eens advies bij
het EnergieK Loket (zie verder).

Bereken je indicatief EPC-label NIEUW: EPC-label premie
Een EPC-certificaat wordt afgeleverd door een
energiedeskundige type A. Hij of zij inspecteert
het dak, de muren en de vloer, maar ook de
gebruikte isolatiematerialen, verwarmingsinstallatie en ramen. Aan de hand van deze
inspectie wordt een officieel EPC opgesteld.
Een officieel certificaat kost tussen de 90 en
200 euro (excl. btw), en is verplicht wanneer
je je woning verhuurt of verkoopt.

Heb je een woning met een slechte energieprestatie? Als je de woning binnen de vijf jaar
zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je daar sinds dit jaar
een premie voor krijgen. De voorwaarden zijn
voor woningen en appartementen verschillend:
Woningen: starten met label E of F en binnen
de vijf jaar minimaal label C halen.

Gemiddeld energielabel van woningen in Vlaanderen » 390 kWh/(m² jaar)
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In Schoten is er nog veel ruimte voor verbetering.

Appartementen: starten met label D, E of F
en binnen de vijf jaar minimaal label B halen.
Voor beide gevallen moet een geldig energieprestatiecertificaat waaruit blijkt dat de woning
energielabel D, E of F had, voorgelegd worden.
Dit certificaat mag niet ouder dan 2019 zijn.
• Bereken online je EPC op
apps.energiesparen.be/test-uw-epc.
• Bekijk alle voorwaarden en vereisten
voor de EPC-label premie op
www.energiesparen.be/epc-label-premie.
TIP: Er zijn nog meer energiepremies waarop
je aanspraak kan maken in 2021. Deze zijn
combineerbaar met de EPC-label premie. Denk
maar aan premies voor het isoleren van daken
en voor de installaties van energiezuinige
verwarmingsinstallaties. Je vindt ze allemaal
op www.energiesparen.be.

Vlaamse doelstelling 2050 » 100 kWh/(m² jaar)

Wie staat daar in de wèèèèi?
Heb jij ze al gezien? In de tuinwijk Klarre Warre staat plots een twintigtal schapen te grazen. Ze vergisten zich niet
van wei, maar doen er samen met de kippen aan ecologisch tuinbeheer. Allemaal onderdeel van een groter project!
De Klarre Warre-wijk is een prachtige buurt
met typische woningen uit de jaren 1920. De
woningen van sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ in de Gelmelenstraat,
Filip Bourletstraat en Victor Despallierstraat
staan helaas al een tijdje leeg omdat ze een
grondige renovatie nodig hebben. Drie jonge
architecten maken momenteel plannen om de
pittoreske tuinwijk opnieuw te ontwikkelen.
Het gemeentebestuur stelt als voorwaarde dat
het authentieke karakter van de wijk bewaard
moet blijven.

Kunstproject
In afwachting van de verbouwingswerken
hebben vier kunstenaars hun intrek genomen
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in twee huizen. Van daaruit werken ze aan een
creatief project om de leefomgeving in de buurt
te verbeteren. Zo zien ze bijvoorbeeld veel
mogelijkheden in een grote gemeenschappelijke tuin. Vorige zomer werden, samen met
de buurtbewoners, de hagen tussen de tuintjes
al verwijderd. De schapen en scharrelkippen
zorgen er nu voor het tuinbeheer.

Benieuwd naar het Klarre
Warre-project?
Kom dan gerust eens langs en spreek de
architecten of kunstenaars aan. Je kan hen
ook bereiken via klarrewarre@gmail.com.
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[ JEUGD ]

Jonge Schotense auteur leert jongeren
omgaan met sociale media
“De internationale Drakendagen breken aan, het meest befaamde toernooi van
de Verenigde Drakenlanden. Ook Rowan en haar Zwarte draak Gideon schrijven
zich in voor deze spannende wedstrijd. Maar door een vreselijk ongeluk blijft
Rowan gebroken en alleen achter.” De inleiding van het nieuwste jeugdboek
van Schotense makelij leest als een thriller, maar is eigenlijk een jeugdboek
met een mooi onderliggend moraal.
‘Draco’ is een fantasieboek voor (jonge)
tieners, maar er zit toch een realistische laag
in deze fantasiewereld vol draken. “De laatste
jaren zijn sociale media niet meer weg te
denken uit ons leven”, vertelt Rani De Vadder
(21 jaar), auteur van het boek. “Kinderen
komen steeds vroeger in contact met digitale
media. Dat kan voordelen, maar ook nadelen
met zich meebrengen. Die probeer ik aan
te kaarten in het verhaal. In ‘Draco’ wordt
Rowan het slachtoffer van pestgedrag. Na
haar ongeluk vindt ze overal op het internet,
hier het ‘Internationale Draken Web’, video’s
van hoe zij en haar draak verongelukken. De
reacties op het Internationale Draken Web zijn
ook niet altijd zo fijn om te lezen. Ze kan maar
niet ontsnappen aan de mensen die alles over
haar te weten komen.”

“’Draco’ is dus eigenlijk een modern verhaal”,
zegt Rani. “Om het voor kinderen en jongeren
toegankelijker te maken, combineerde ik
fantasie met stukjes echte wereld. Zo leren ze
bij, op ludieke en spannende manier.”

Vordenstein of Drakenstein?
Schotenaren vinden misschien wel een
stukje Schoten terug in het boek. “De Verenigde

Drakenlanden hebben heel veel bossen. Wie
weet herkennen de lezers wel een stukje
Vordenstein”, knipoogt Rani.
Draco – Rani De Vadder
Geschikt voor lezers vanaf 9 jaar
280 pagina’s – 17,95 euro
Verkrijgbaar in elke Standaard Boekhandel of
online via het ISBN-nummer:
9789463967846 – NUR 280/283.

Diversiteit
De draken in het verhaal belichamen de
diverse samenleving die we vandaag kennen.
“Hoewel de Drakenlanden verenigd zijn, zijn
de vorstendommen onafhankelijk”, vertelt
Rani. “De Zwarte draken wonen in Nachtland,
de Rode draken in Vuurland en de Blauwe
draken in Zeeland. Door een verboden vriendschap met iemand uit een van deze andere
vorstendommen, realiseert Rowan zich dat
de grenzen tussen de landen stom zijn. En
dat terwijl haar vader de oorlog verklaart…”

Modern verhaal met een
fantasiejasje
“We zijn allemaal mensen”, glimlacht de
auteur. “Soms maken we fouten of gebeuren
er erge dingen in ons leven, net zoals bij
het hoofdpersonage Rowan. Ik wil kinderen
er op speelse manier op wijzen dat we wat
liever tegen elkaar moeten zijn. Tegelijkertijd
wil ik hen leren dat diversiteit of ‘anders-zijn’
helemaal niet erg is. We zijn allemaal mensen:
groot of klein, dik of dun. Rowan leert doorheen
het verhaal zichzelf te zijn, mét haar littekens.
Samen met haar nieuwe vriend is ze op missie
om de grenzen tussen de Drakenlanden open
te breken, zodat de vorstendommen ook écht
verenigd worden en elkaar aanvaarden.”
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Fruit in de wijk
Mémé van het Klimaatkapitaal gaat op bezoek
bij de projectwinnaars
Eind 2019 gingen we samen met onze guitige mémé op zoek naar inventieve
klimaatprojecten in Schoten. Onder de noemer ‘Klimaatkapitaal’ konden burgers,
verenigingen of scholen hun projecten indienen en kans maken op een subsidie
tot wel 20.000 euro om hun klimaatproject uit te voeren. Zes interessante
projecten sleepten hun deel van het Klimaatkapitaal in de wacht.
Het bestuur is alvast blij dat het project in
uitvoeringsfase komt: “De campagne van
het Klimaatkapitaal zorgde voor heel veel
dynamiek in de gemeente”, vertelt de schepen
voor duurzaamheid Brat. “Maar nu wordt het
natuurlijk ook tijd dat de burgers, die massaal
hebben gestemd voor hun lievelingsprojecten,
iets zien gebeuren op het terrein. Wij hopen
alvast dat veel mensen naar het voorbeeld van
‘Fruit in de wijk’ een of meerdere (fruit)bomen
aanplanten in hun eigen (voor)tuin.”
Ondanks de beperkende coronamaatregelen
heeft het klimaatproject ‘Fruit in de wijk’ al
een stevig traject afgelegd. Meteen na de
toezegging van hun Klimaatkapitaal van
4.000 euro gingen de initiatiefnemers Erik,
Dré en Martin, op zoek naar partners en
medewerkers. Met een vrijwilligersteam en
de steun van onder andere Natuurpunt zijn
de reeds geplante en toekomstige fruitbomen

Identikit
Naam project: Fruit in de wijk
Beschrijving: In de wijken Atheneum en Donk groeien de
vitamines binnenkort aan de bomen! De wijkverenigingen
willen op verschillende publieke plaatsen fruitbomen,
notenbomen en bessenstruiken aanplanten en beheren.
Daarnaast willen ze iedereen aanmoedigen om in de eigen
tuin ook een fruitboom te planten. ‘Fruit in de wijk’ wil het
inlands fruit herwaarderen, de vergroening en de biodiversiteit
in woongebied versterken en daarbij andere wijken inspireren
hetzelfde te doen.
Gekregen Klimaatkapitaal: 4.000 euro

en –struiken verzekerd van verzorging door
deskundige groene vingers.

Locaties
De eerste fruitbomen en bessenstruiken
werden in de afgelopen maanden aangeplant.
Binnenkort plukken de leerlingen van Sint
Filippus en de bezoekers van wijklokaal
Geuzenhofke en rozenkransheem Sint Cordula
de vitaminen rechtstreeks van de bron! Op
elke locatie werden telkens vier fruitboompjes
geplant. “Met de aanplant van streekeigen fruitbomen willen we het aanbod van streekeigen
fruit, bessen en noten verhogen”, vertellen de
initiatiefnemers. “Zo willen we de biodiversiteit
versterken én hopen we dat Schoten op termijn
gekend wordt voor overheerlijke producten
van eigen bodem.” Natuurlijk mag je als
voorbijganger ook van al dat lekkers genieten.
Infoborden zullen je vertellen wanneer en hoe
je dat lekker fruit mag plukken en opeten.
Nog dit voorjaar komen jeugdhuis Kaddish
(1 fruitboom) en de tuinwijk Klarre Warre (4
fruitbomen) aan bod. In de wijken Atheneum en
Donk werden nog meerdere locaties verkend,
maar hiervoor is het nog even wachten op
toestemming van de betrokken diensten of
organisaties.
Dat het team achter ‘Fruit in de wijk’ goed
nadenkt over hun te besteden kapitaal, is
duidelijk. Zo kochten ze eind vorig jaar via de
gemeentelijke Behaagactie hun plantgoed aan.
Dat staat garant voor voordelige, kwalitatieve
én streekeigen planten. Mede door het project
kende de gemeentelijke behaagactie in 2020
ook een hoog aantal inschrijvingen bij de
bevolking.

Fruitgaard en belevingstuin
Maar de plannen gaan nog verder. Binnenkort
vind je in Schoten de eerste minifruitboomgaard in de tuin van het Leerwerkatelier in
de Kuipersakkerstraat. Daar worden van zodra
het weer kan praktische workshops gegeven
rond het snoeien van bomen en het verwerken
van je geplukt fruit. Denk maar aan heerlijke
confituren, compotes of sapjes. “We hopen
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Om hun project extra in de verf te zetten werd
zelfs een eigen logo en mini-huisstijl ontwikkeld.

met dit educatief project jong en oud warm te
maken voor het telen van eigen fruit”, vertellen
de initiatiefnemers daarover.
Ook voor de deelnemers van het Leerwerkatelier is de miniboomgaard interessant om alles
te leren over boomverzorging. Zo kan het een
opstapje zijn naar een job in een groenbedrijf.

Bloesempad
‘Fruit in de wijk’ beslaat momenteel twee
wijken: Donk en Atheneum. De inwoners van
deze wijken worden aangemoedigd ook zelf
fruitbomen te planten. Daarvoor kunnen ze
beroep doen op de hulp en expertise van
de initiatiefnemers en hun vrijwilligersteam.
“Hoe mooi zou het zijn om binnenkort al die
fruitbomen in bloesem te zien staan”, dromen
Erik en Dré hardop. “Wie weet maken we
daar wel een nieuwe toeristische trekpleister
van: het bloesempad doorheen Schoten!”
Daarnaast hopen ze dat bij de volgende komst
van de Sapmobiel heel wat wijkbewoners hun
eigen vers geplukt fruit kunnen laten persen
tot een heerlijk sap.
Alle toekomstige en afgelopen aanplantingen
gebeur(d)en met strikte opvolging van de coronamaatregelen.

Groene vingers
gezocht!
Vandaag bestaat het vrijwilligersteam van
‘Fruit in de wijk’ uit een ploeg van vier
jonge senioren. Rudy, Renaat, Marc en Lus
steken graag de handen uit de mouwen
en schop in de grond: zij hebben intussen
de eerste fruitbomen aangeplant. Wie ook
aanplantkriebels heeft, mag de plantploeg
komen versterken.
Steun jij dit project of ben je geïnteresseerd
om hieraan mee te werken? Neem dan
zeker contact op via info@wijkatheneum.
be of donkwijk@gmail.com en volg het via
www.wijkatheneum.be of www.wijkverenigingdonk.be.
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Laa(d)t de zon in je huis

de elektriciteit die hij in het net injecteert.
De digitale meter laat toe de elektriciteit
die je in het net injecteert exact te meten.
Opgelet, de vergoeding gebeurt niet automatisch en moet je zelf onderhandelen met je
energieleverancier. Op de www.v-test.be kan
je de verschillende injectietarieven van de
leveranciers bekijken.

Met of zonder terugdraaiende teller: zonne-energie blijft interessant. In Schoten
zelfs het interessantst van allemaal, want wie voor 30 april 2021 investeert
in een zonnepaneleninstallatie maakt kans op een van de drie zonnecheques
van 2.000 euro die het gemeentebestuur ter aanmoediging wegschenkt. En
belangrijk, je draagt bij aan het bereiken van onze klimaatdoelstellingen!
Thuisbatterij
Maar de vraag die op ieders lippen brandt: hoe
zit dat dan met die digitale meter?
Wie pas dit jaar investeert in zonne-energie
had sowieso geen recht op een virtueel
terugdraaiende teller. Je krijgt dus een digitale
meter die enkel vooruit draait. Deze meter meet
de elektriciteit die je afneemt van het net en
de elektriciteit die je op het net plaatst apart.
Zelfopgewekte elektriciteit die je onmiddellijk
verbruikt (je zogenaamde ‘zelfverbruik’) wordt
niet gemeten. Bijvoorbeeld: je verbruikt op een
bepaald moment 3 kWh aan stroom, en de

zonnepaneleninstallatie produceert 4 kWh, dan
ziet de meter een injectie in het net van 1 kWh.

Wie in 2021 zonnepanelen plaatst,
kan een eenmalige premie aanvragen
tot 1.500 euro via fluvius.be.
Belangrijk om te weten is dat het prosumententarief vervalt bij de digitale meter. Elke
eigenaar van zonnepanelen die niet beschikt
over het voordeel van de terugdraaiende teller
heeft wel het recht om vergoed te worden voor

3 tips voor de lentesnoei!
Snoeien doet groeien. Krijg jij door het Bomen en planten:
eerste lentezonnetje zin om in de tuin aan groeien binnen de lijntjes
de slag te gaan?
Een overhangende tak waarvoor je als fietser

1

Weet welke bomen en planten je wanneer
moet snoeien
In maart snoei je de appel-, peren-, kersen- en
pruimenbomen en de leibomen. Vanaf mei zijn
de groenblijvende hagen aan de beurt en is het
tijd om de buxushagen een trimbeurt te geven.
Ben je niet helemaal zeker wanneer je planten
mag snoeien? Op www.groenvanbijons.be
vind je per plant heel wat informatie, van
bloeiperiode tot snoeiperiode.

2

Kies de juiste dag
Snoei altijd op een droge, niet te koude dag.
Laat de snoeischaar maar liggen wanneer
het heel vochtig is, want dan verspreiden
schimmels en bacteriën zich gemakkelijk.
Pas ook op met nachtvorst en grote temperatuurverschillen. Die kunnen de pas gesnoeide
plant beschadigen.

3

De basisregels van snoeien
• Snoei indien mogelijk net boven een knop.
• Knip een tak altijd in één keer door.
• Is de tak gekneusd of beschadigd? Snoei
dan wat lager om het beschadigde deel te
verwijderen.
• Verwijder eerst de dode of zieke takken.
• Snoei daarna de takken die elkaar kruisen
of tegen elkaar schuren. Verwijder altijd de
kleinste tak.
• Snoei ook de takken die verticaal groeien.
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plots moet bukken, of een hoop klimop
die je benen kietelt wanneer je passeert:
overhangend groen is vaak storend voor
voorbijgangers. Dat is ook de reden waarom
er enkele bepalingen in het gemeentelijk
politiereglement zijn vastgelegd. Alle details
vind je in ‘Afdeling 1.7 Planten’. Het document
kan je online raadplegen op www.schoten.
be/politiereglement.

De belangrijkste bepalingen zijn:
• Bomen en planten moeten gesnoeid
worden, zodat geen enkele tak ervan op
minder dan 3 meter van de grond boven
het voet- of fietspad hangt, het normale
uitzicht op de openbare weg belemmert,
de zichtbaarheid van verkeerstekens in
het gedrang brengt, boven de openbare
weg hangt en de openbare verlichting
belemmert en/of de vlotte doorgang voor
gebruikers van het voetpad belemmert.
• Hagen langs de openbare weg dienen
steeds op minimum 50cm van de per
ceelscheiding te worden aangeplant.
• De openbare weg moet vrijgehouden
worden van ieder gewas.
• Indien de wortels van beplantingen op
privaat domein schade toebrengen aan
voet- of fietspaden of rijwegen, of een
gevaar opleveren, kan de burgemeester
gepaste maatregelen treffen om de
toestand te verhelpen, bijvoorbeeld een
bevel tot kappen.

In het huidige systeem is het belangrijk om
je zelfverbruik te verhogen, en op die manier
te verhinderen dat je elektriciteit op het net
injecteert. Een thuisbatterij is een interessante
oplossing om de elektriciteit die je overdag
produceert op een later ogenblik te gebruiken:
’s nachts, op piekmomenten of tijdens een
stroompanne.
Het gemiddelde zelfverbruik van een standaard
zonnepaneleninstallatie ligt op 35 procent.
Dat wil zeggen dat je 65 procent van je zelf
opgewekte energie in het net injecteert.
Met een batterij kan je je zelfverbruik verder
verhogen en tijdelijk thuis opslaan.
Investeren in een thuisbatterij wordt ook
aangemoedigd door de Vlaamse overheid met
een premie tot maximum 3.200 euro. En ook
het investeren in een thuisbatterij is weer
extra interessant in Schoten. Zero Emission
Solutions (een gespecialiseerd studie- en
adviesbureau) organiseerde een groepsaankoop voor thuisbatterijen, waardoor jij aan de
scherpste prijs een kwalitatieve thuisbatterij
kan aankopen. De groepsaankoop eindigt
op 30 november 2021. Al 107 Schotense
gezinnen schreven zich in. Wie zich inschrijft
ontvangt vrijblijvend het aanbod van de winnende leverancier.
Meer informatie
• Investeer voor 30 april 2021 in zonnepanelen en maak kans op een zonnecheque van
2.000 euro: www.schoten.be/zonnecheque.
• Schrijf je nog tot 30 november 2021 in voor
de groepsaankoop thuisbatterij op
www.energiegroepsaankoop.be/thuisbatterijschoten.
• Alle energiepremies van de Vlaamse Overheid vind je op www.energiesparen.be.
• Wie met vragen zit over de terugdraaiende
teller kan een uitgebreide vraag- en antwoordlijst vinden op www.energiesparen.
be/compensatie-terugdraaiende-teller.
• Prosumenten die nog geen digitale meter
hebben kunnen tot 2025 beslissen de
digitale meter nog niet te laten installeren,
en dus nog vier jaar van de terugdraaiende
teller te genieten.
• Gezinnen die al een digitale meter lieten
installeren, verliezen sowieso hun virtuele
terugdraaiende teller. Zij kunnen beroep
doen op een compensatiepremie. Meer
informatie op www.energiesparen.be.
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Bezoekregels Park Vordenstein
Vordenstein is een lust voor al je zintuigen. Je kan er genieten van zeldzame
bomen, brede majestueuze lanen, open grasland en natuurlijke vijvers. De gerestaureerde oranjerie, de oranjerietuin en de smeedijzeren toegangspoorten
geven het park extra cachet. Park Vordenstein is een oase van rust en stilte,
ideaal om even weg te dromen! Door de bezoekregels te volgen, zorg je ervoor
dat het park voor iedereen een fijne ontspanningsplek blijft.

Green Flag Award

Hondenpootjes strekken

Boswachter Wouter Huygens staat resoluut
achter de bezoekregels van het park en roept
iedereen op om ze te volgen. “Het verbod op
honden en fietsers in het park en de openingsuren zijn echt een zegen voor het park”, vertelt
hij. “Enkel zo kunnen we de hoge standaard
blijven behouden.” De boswachter verwijst
daarbij naar de recente Green Flag Award
waarmee Park Vordenstein bekroond werd.
Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor
duurzaam beheerde parken en groene ruimten.

Natuurliefhebbers die graag erop uit trekken
met hun trouwe viervoeter kunnen terecht in
het nabijgelegen Peerdsbos. Daar zijn honden
wel toegelaten, maar ze moeten er aan de
leiband. Enkel in de omheinde hondenzone
mogen ze loslopen.
Alle bezoekregels en openingsuren vind je
op: www.natuurenbos.be/vordenstein en
www.natuurenbos.be/peerdsbos.

©JAN HELSEN - FAUNA FLORA FOTOCLUB SCHOTEN

Het internationaal bekroonde park heeft 3
bezoekregels:
• Honden en andere huisdieren zijn er niet
welkom. Dat is redelijk uniek in Vlaanderen,
maar het verbod is er voor een goede
reden. Park Vordenstein is een wandelpark
waar iedereen optimaal van de natuur kan
genieten. Af en toe kan je er zelfs een
reetje spotten! Hondengeur schrikt wild af,
waardoor je geen reetjes of vosjes meer zou
zien. En laat dat nu net de charme van het
park zijn. Het ‘hondenverbod’ is niet zomaar
van bovenaf beslist. Er is ook een duidelijke
vraag van natuurliefhebbers, joggers en
wandelaars om een hondenvrij park.
• Fietsen is verboden in het park. Bij
ontspannen en rustig wandelen horen geen
schelle fietsbellen of snelle fietsers. Wie met
de fiets naar het park komt, kan zijn stalen
ros kwijt in de grote fietsenstallingen aan de
ingangen van het park. Enkel de vrijwilligers
die het gebied beheren, mogen in het park
met de fiets rondrijden. Zij hebben een
duidelijk kenteken.
• Hou je aan de openingsuren. Deze zijn
seizoensgebonden en vind je terug op
www.natuurenbos.be/vordenstein. Deze
periode (van 1 maart tot 1 mei) ben je
welkom tussen 8 uur en 19 uur.

©JEAN-PIERRE BONNEL - FAUNA FLORA FOTOCLUB SCHOTEN

[ natuur ]
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“Wij werken altijd op maat.
Standaardoplossingen bestaan niet.”
Op dinsdag 16 maart 2021 is het de ‘Dag van het Sociaal Werk’. Een ideaal moment om Paul Jambers-gewijs eens
achter de schermen van het OCMW, en meer bepaald de dienst Sociale Zaken, te gaan piepen. Wie zijn ze? Wat
doen ze? Wat drijft hen?
We ontmoeten Melissa, beleidsmedewerker
van de dienst Sociale Zaken. Als beleidsmedewerker is ze verantwoordelijk voor
het ontwikkelen, uitzetten, monitoren en
evalueren van het sociaal beleid in Schoten.
Samen met nog 16 maatschappelijk werkers,
1 hoofdmaatschappelijk werker, 5 secretariaatsmedewerkers en een diensthoofd bemant
ze de dienst in Schoten.

Dagelijks in de frontlinie
“Empathisch, integer en flexibel”, antwoordt
Melissa op de vraag wat de kwaliteiten van
een goede sociaal werker zijn. “Het is in mijn
ogen ook iemand die richtlijnen breed kan
interpreteren en toepassen.” Ze knipoogt: “Dat
klinkt misschien raar uit de mond van een
beleidsmedewerker, die nota bene mee aan
de basis van die richtlijnen ligt. Ik verklaar
me nader: maatschappelijk werkers kunnen
binnen de hulpverlening dus een beroep
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doen op hun ‘discretionaire ruimte’. Dat is een
mooie term waarmee we eigenlijk bedoelen dat
maatschappelijk werkers de vrijheid hebben
om, uiteraard binnen de grenzen van de wet,
naar eigen inzicht te handelen afhankelijk van
de behoeften van hun cliënt. Het gebeurt dus
dat ze af en toe afwijken van de vastgelegde
procedures en regels”, verduidelijkt de beleidsmedewerker. “Precies op die manier maken
sociaal werkers het verschil.”
“Als sociaal werker sta je dagelijks in de
frontlinie en moet je telkens opnieuw creatief
naar oplossingen zoeken voor mensen
hun problemen. Wat wij doen, is dus altijd
maatwerk. Er bestaat geen oplossing die voor
iedereen past.”

Geen geldautomaat
Wat doet het OCMW nu precies? ‘Leeflonen
uitbetalen’, is vast het eerste waar je aan

denkt. “Maar we doen zoveel meer dan
dat”, verduidelijkt Melissa. “Onze kerntaak is
maatschappelijke dienstverlening zodat iedere
Schotenaar een menselijk waardig leven kan
leiden. ‘Menselijk waardig’ lijkt een vaag begrip.
“Dat klopt, het is dan ook een term die in de
loop der jaren evolueert. In onze samenleving
houdt dit in dat je beschikt over voldoende
middelen voor voeding, kleding, huisvesting
en verzorging. En dat je toegang hebt tot de
gezondheidszorg, digitalisering en mobiliteit.”

“Het leefloon is een recht,
maar dat betekent niet dat dit
de ‘standaardoplossing’ is.”
“Dat we dus soms verweten worden een
‘geldautomaat’ te zijn voor ‘mensen die niet
willen werken’, vind ik heel erg”, vertelt ze.
“Het is ook onterecht, het uitbetalen van

24

6 6
6
26/02/2021 17:41:33

[ sociaal schoten ]
leeflonen is slechts een klein deel van onze
financiële steunverlening. Een leefloon geven
we echt niet zomaar en is zeker ook niet altijd
het antwoord. Soms zijn onze cliënten ook
geholpen met een voorschot op bijvoorbeeld
medische kosten. Bovendien wordt financiële
steun pas verleend na een grondig financieel
en sociaal onderzoek.”
“Naast financiële hulp bieden wij ook nog heel
wat andere vormen van hulpverlening aan. We
willen vooral mensen versterken. Dat doe je
vooral door intensieve begeleiding. Denk maar
aan crisisopvang, arbeidstrajectbegeleiding,
juridisch advies, administratieve hulp en
psychosociale begeleiding”, zegt Melissa. “Ik
benadruk opnieuw dat hulpverlening verschillende vormen kan aannemen en telkens
opnieuw maatwerk is afhankelijk van de
situatie van de hulpvrager.”
Cliënten (opnieuw) naar de arbeidsmarkt
begeleiden is een van de grootste steunpilaren
van de dienst sociale zaken. “De zoektocht
naar werk is de belangrijkste sleutel naar
zelfredzaamheid”, bevestigt Melissa. “Dankzij
een job een vast inkomen genereren, is
belangrijk. Integratie, begeleiding naar werk en
het leren van de Nederlandse taal zijn de beste
manieren om uit de armoede te geraken. En
daar helpen we onze cliënten heel hard mee.”

Imago
De hulpvraag stellen, daar wringt soms nog
het schoentje. “Wie vragen of problemen heeft,
moet gewoon eens komen informeren. Onze
deur staat open voor iedereen”, glimlacht Melissa. “Maar ik weet dat dat eenvoudig gezegd
is. Belgen zijn heel gereserveerd wanneer
het aankomt op hulp vragen. Gevoelens van
schaamte staan daarbij wel eens in de weg.”
“Er heerst ook een hardnekkig – en vooral foutief – beeld van de ‘OCMW-klant’, die de gevoelens van schaamte alleen maar aanwakkert.
Terwijl er écht geen typische cliënt bestaat”,
benadrukt de beleidsmedewerker. “Integendeel
zelfs. De laatste jaren zien we nieuwe groepen
zoals studenten, zelfstandigen en mensen uit
de middenklasse. Schoten lijkt een welvarende
gemeente, maar laat me je even met de neus
op de feiten drukken: het kinderarmoedecijfer
ligt op 9,69 procent, 1 op de 10 Schotenaren
heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming
en 10% heeft een budgetmeter in zijn woning.
De kans dat je iemand kent die een beroep doet
op OCMW-steun is dus reëel. Soms zien we
tweeverdieners die gewoon niet rondkomen.”
“Ook het idee rond ‘steun terugbetalen’ leeft
hier en daar nog”, vertelt Melissa. “Ook dat
is een reden waarom de hulpvraag soms
uitgesteld wordt. Onlangs nog hoorden wij van
een dame dat ze geen hulp wou komen vragen
omdat ze dacht dat dit achteraf terugbetaald

moest worden.” Of je de verleende steun moet
terugbetalen, hangt af van situatie tot situatie
maar is zeker niet de standaard.

“We willen vooral mensen
versterken. En dat doe je
niet enkel met geld, maar
vooral door intensieve
begeleiding.”
Onbekend is onbemind
In sommige steden en gemeenten zie je dat
‘het OCMW’ omgedoopt wordt tot ‘Sociaal Huis’
of ‘Maatschappelijk Centrum’. “Persoonlijk
geloof ik niet dat ons ‘imagoprobleem’ daarmee
opgelost wordt”, meent Melissa. “Onbekend
is onbemind. Het helpt wellicht dat je als
potentiële cliënt weet waar je voor staat als
je met een hulpvraag zit. Samengevat ziet het
proces er zo uit: je hulpvraag komt terecht bij
een maatschappelijk werker. Die maakt een
eerste analyse, geeft advies en verzamelt de
nodige gegevens voor het sociaal onderzoek.
Aan de hand van dat onderzoek wordt
een hulpverleningsvoorstel uitgewerkt, dat
vervolgens wordt voorgelegd aan het Bijzonder
Comité van de Sociale Dienst. Die laatste heeft
de beslissingsbevoegdheid over het al dan niet
toekennen van de hulpverlening.”
“Voor het sociaal onderzoek vraagt de maatschappelijk werker veel bewijsstukken op:
inkomstenbewijzen, bewijzen van zoektochten
naar werk, … Voor veel mensen komt dit
controlerend over en schrikt dit af. Maar weet
alsjeblieft dit: we hebben als maatschappelijk
werker altijd de intentie om jou te helpen. We
bekijken heus niet ieder dossier met de bril
‘fraude opsporen’.”
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Coronacrisis
De aanhoudende coronacrisis heeft ertoe
geleid dat heel wat mensen technisch werkloos
werden of hun job kwijtraakten, maar een grote
toename in hulpvragen is er in Schoten nog
niet. “Ik zeg bewust ‘nog niet’”, zegt Melissa.
“De eindevaluatie kunnen we nog niet maken.
De grote economische en sociale gevolgen van
deze crisis moeten nog komen.”

Emoties
Als maatschappelijk werker zien Melissa en
haar collega’s vaak schrijnende situaties.
Is het dan moeilijk om niet emotioneel te
reageren? “Met de jaren wen je eraan”, vertelt
Melissa. “Er zijn altijd situaties die onder je
vel kruipen. Soms geven we dan het dossier
door aan een andere collega. We kunnen ook
met een psycholoog gaan praten. Dat maakt
het draagbaar.”

Tussenfase
Op de vraag of iedereen geholpen kan worden,
antwoordt Melissa resoluut: “Neen. De hulpverlening faalt ook hier en daar. Denk maar aan
een tekort binnen de (betaalbare) geestelijke
gezondheidszorg, de jarenlange wachtlijsten
voor sociale huisvesting of de leefloongrenzen
die onder de Europese armoedegrens liggen.”
“OCMW-hulpverlening hoort ook steeds tijdelijk
te zijn. Het OCMW is steeds een tussenfase
in iemands leven, een duwtje naar verdere
zelfredzaamheid. Dat lukt vaak, maar er is
ook een kleine minderheid die jarenlang blijft
hangen in de hulpverlening.”
Sociale dienst
Verbertstraat 27, 2900 Schoten
03 680 06 40 – info@ocmwschoten.be
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[ inStagram ]

fleurrob .be

#schoten#winter#snow#husband #sundayvibes

agesurv

debackerjoris

praktijkwouwersdreef

ayro_the_goldenretriever

lynnceulemans

dieter_tem

Toch beetje wintervakantiegevoel
#winter #winterwonderland #schoten #wandelen
#sneeuw #snow #missingthemountains #vic
#frisaandevis #ijsaandepladijs

#walkinthepark #vordenstein #schoten #asusual
#metvrienden #coronaproof

instagram
Schoten
in deze rubriek vind je de leukste
instagramfoto’s terug, die gepost
werden met de hashtag # schoten .
Wil je er zelf ook tussen staan
volgende keer? Deel dan je beste
foto’s via # schoten!
Let’s do this!
#vaccin #covid #covid_19 #corona #vaccincovid
#safetyfirst #schoten

_yannick

#winterwonderland #snow #thisisbelgium #walk
#winter #schoten

infoSchotenmaart
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Zo van die zonnige winterdagen
#winterwonderland #schoten

Ayro had his FIRST groomers appointment today!
#goldenmoments #castlephotography
#firsttimeforeverything #schoten
#groomeddogsofinstagram #bestestboy
#bowtiesarecool

Saturday walks
#babysitting #saterday #freshair #walkinthepark
#schoten #smile #cheers #january
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(G)ouder worden
Ouderen vormen een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en kunnen heel wat kennis delen met
jongere generaties. Zoals ze zeggen: de wijsheid komt met de jaren.
Met het project (g)ouder worden willen we de
levenswijsheden van Schotense senioren bundelen.
Welke levenswijsheid wil jij delen met anderen? Heb
je in je leven al heel wat watertjes doorzwommen en
kan je vanuit deze ervaringen interessante inzichten
delen? Vertel ons jouw levenswijsheden op vlak van

vriendschap, liefde, familie, tegenslag, gezondheid,
werk, geluk… en laat deze schat aan informatie niet
verloren gaan voor de volgende generaties.
Meer info: Stephanie Seldeslachts, 03 644 67 94
stephanie.seldeslachts@ocmwschoten.be

colofon

kittycardoen

Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het
college van burgemeester en schepenen.

De politie te vriend houden, zeker deze 2
#Carnaval2021 #sneeuw #politie #Schoten
#politietefiets #stoerekids #knappeagenten

Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, Dominiek
Diliën, Kelly Coucheir en cultuurdienst.
Opmaak: X-OC / Infographic: Zologie.

atheneum_schoten

We onze houden onze buurt proper
#attitudecoaches #properebuurt #fieroponsgo
#gemeenteschoten #atheneumschoten #schoten
#kwaliteitsvolleschool

nieuwjaarsbrieven
uit lang vervlogen
tijden gezocht

Contact opnemen met Info Schoten kan via laura.
delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76, of schriftelijk
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in mei. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de
Bode van Schoten en www.schoten.be.

Wist je dat het voorlezen van een nieuwjaarsbrief
een typisch Vlaamse traditie is, die ontstond
in de 16e eeuw? Toen schreven de adellijke
jongens hun beste wensen neer in het Latijn.
Pas bij de invoering van de leerplicht in België
in 1914 komen kinderen uit verschillende lagen
van de bevolking ermee in aanraking. Pas in de
jaren ’60 van vorige eeuw werd het ook echt een
populair gebruik.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorganen online raadplegen via Meeting.burger: schoten.meetingburger.net. Op dit platform lees je de recente stukken
van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn,
schepencollege en vast bureau. Voortaan kan je ook naar
de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden luisteren
op schoten.notubiz.nl/.

Samen met Heemkundige Kring SCOT gaat de bib
op zoek naar nieuwjaarsbrieven van vroeger om
ze te digitaliseren in de beeldbank. Zo kunnen
we ze bewaren voor de volgende generaties.
Heb jij nog een mooie brief liggen die je aan je
(peet)ouders hebt voorgelezen? Of misschien
heb je nog wel een gekoesterde nieuwjaarsbrief
in de kast liggen die ooit aan jou is opgedragen.
Deel ze dan met ons! Na het digitaliseren van de
brief krijg je deze uiteraard weer terug.
Je kan er ook voor kiezen je brief te schenken
aan Heemkundige Kring SCOT.

meer informatie
cyriel_vandamme
Peaceful place
#Schoten

Breng je brief binnen bij de bib of in een van de
lokale dienstencentra.
• Bibliotheek Schoten
Sint-Cordulaplein 13, 03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be
• Lokaal Dienstencentrum ’t Dorp
Jozef Van Craenstraat 1
• Lokaal Dienstencentrum Cogelshof
Deuzeldlaan 53
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WIJ WERKEN OP AFSPRAAK
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken
op afspraak. Voor een afspraak met de sociale dienst
van het OCMW contacteer je info@ocmwschoten.be of
bel je 03 680 06 40. Voor alle andere afspraken maak
je online een afspraak via www.schoten.be/afspraak
of bel je tijdens de openingsuren naar 03 680 09 00.
E-LOKET
Veel attesten en formulieren kan je online aanvragen
via ons e-loket: www.schoten.be/loket.

Handige nummers
Gemeentehuis
Bevolkingsdienst
Burgerlijke stand
Dienst Vrije Tijd
Jeugddienst
Milieudienst
Inspraak
OCMW
Sociale dienst
Dienst pensioenen en
sociale premies
LDC ’t Dorp
LDC Cogelshof
Politie
Brandweer
Bibliotheek
Groene Lijn (afvalvragen)

03 680 09 00
03 680 09 05
03 680 09 20
03 680 23 48
03 685 19 18
03 685 04 62
03 680 09 77
03 680 06 40
03 680 06 40
03 680 07 75
03 680 07 77
03 644 67 94
03 680 12 70
03 685 32 29
03 680 17 10
0800 94 039
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